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Ajánlom e könyvet Kate-nek,
aki maga is szívesen nyomozgat.

Szeretlek.



1.

A VILLÁMOK SZEMFÜLES lesifotósként üldözték az angyalo
kat;  a másodperccel  később felrobajló dörgés olyan volt,  akár a 
dinamit robbanása. Miamiban a szeptemberi viharok felérnek egy-
egy légicsapással,  gondolta  Horatio  Caine,  ahogy a  járda mellé 
érve leparkolta a Hummerját. A dörgések akkorát robbantak, hogy 
némelyik turista riadtan felsikoltott.

Horatio  azonban résnyire  összehúzott  szemmel  nyugtázta  az 
égiháborút. Elég hosszú ideje élt itt ahhoz, hogy megszokja a ter
mészet durva játékát... igaz, a Miami-Dade bűnügyi laborban sok
kal otthonosabban érezte magát A bombakereső egységnél eltöltött 
évek alatt enyhén szólva rosszul viselte a váratlan zajokat.

Rutinosan gumikesztyűt húzott, amelynek fehér színe éles kont
rasztot  alkotott  sötét  színű  Hugo  Boss  öltönyével;  Miamiban  a 
megfelelő öltözék rendkívüli fontossággal bír, különösen így, hogy 
a helyszínelő csoport vezetőjeként a politika útvesztőiben is kény
telen volt lavírozni. Horatio általában öltönyben - mellény és nyak
kendő nélkül - járt be dolgozni, az ingét a nyakánál lazán kigombol
ta. Dél-Floridában egyébként már-már kötelező a sikkes viselet, és 
Horatio úgy vélte, minden eszközt bevet a sikeres munka érdeké
ben.

Felkapta helyszínelői táskáját és kiszállt a kocsiból; a légkondi
cionált Hummer után egy pillanatra megszédült a hőségtől. Coral 
Gables egykor egy jelentéktelen miami külváros volt, ám húsz kö
vetségi épületével, színházi és bevásárlónegyedeivel mára már ön
álló városkává nőtte ki magát. A Kis-Havannától nyugatra elterülő 
Gablest a húszas években építette egy Merrick nevezetű hóbortos 
milliárdos, aki a citrusokból szerezte vagyonát. A széles sugárutak, 
a hatalmas fügefák és a spanyolos építészeti remekművek - vörös 
cserepes házak, márványkutak és a pasztellszínek minden árnya
latában pompázó csempézett boltívek - jellegzetes elegyet alkot
tak.

Ahogy Horatio a sárga rendőrkordonnal elkerített mediterrán stí
lusú kirakathoz ért, néhány kövér, meleg esőcsepp pottyant a fejé
re. A bejárat felett rikító neonbetűk villogtak: FÖLDI PARADICSOM. 
Az ajtóban posztoló egyenruhás rendőr megismerte és odabiccen
tett neki, amikor átbújt a kordonon és bement az étterembe.

Horatio megállt és körülnézett. A helyiség nem volt nagy, legfel



jebb ötven férőhelyes;  a fehérre meszelt  falakon mindössze né
hány vízfestmény szerénykedett.  Az ovális  fenyőfaasztalok felett 
egy-egy metszett  üveglámpa fénylett.  Csupán az egyik asztalnál 
ültek, és a ruházatukból Horatio rögtön sejtette, hogy mind a né
gyen az étterem alkalmazottai lehetnek. A társaságukban egy ma
gas, kreol bőrű, fekete, göndör hajú, ízléses, szürke kosztümöt vi
selő hölgy ült, de Horatio láttán azonnal elhallgatott, majd odaintett 
a nyomozónak, hogy foglaljon helyet mellettük.

- Mit tudunk? - kérdezte Horatio.
- Az áldozat neve Phillip Mulrooney - felelte Yelina Salas. - Pin

cérként dolgozik itt, vagyis csak dolgozott. A holttest a személyzeti 
mosdóban van, itt hátul.

Horatio követte Salast, aki benyomta a lengőajtót, majd átmen
tek a ragyogó, rozsdamentes acélból készült berendezésekkel teli 
konyhán. A fokhagyma, gyömbér és curryillattal terhes levegőben 
égett műanyag szaga terjengett.

A mosdó ajtaja tárva-nyitva állt. Az aprócska helyiségben alig 
fért el a mosdókagyló meg a vécécsésze. Az áldozatot a vécé felett 
térdelve találták.  Inge,  nadrágja és zoknija cafatokban lógott,  az 
egyik cipője a távolabbi sarokban, a másik a mosdóban árválko
dott. A látványt az égett hús orrfacsaró szaga tette teljessé. A pad
lón műanyag és fémdarabkák hevertek.

Ebben a pillanatban megérkezett Eric Delko is, kesztyűs kezé
ben a helyszínelői felszerelést tartalmazó fémbőrönddel, nyakában 
az elmaradhatatlan fényképezőgéppel. Rövidnadrág, edzőcipő és 
egy Miami Heats feliratú trikó volt rajta. Valószínűleg kocogott, ami
kor hívták, gondolta Horatio.

- Mizújs, H? - kérdezte a fiatal helyszínelő.
- Én is csak most értem ide - felelte Horatio, s óvatosan felvett 

egy szétroncsolt műanyagdarabkát. - Úgy tűnik, az áldozatot tele
fonálás közben érte a halál. Alig maradt belőle valami.

- Szerinted az ölhette meg? - kérdezte Delko. - Talán felmelege
dett és felrobbant az aksija?

- Azzal a rengeteg harmadik világbeli olcsó vacakkal nem kizárt. 
Manapság  a  telefonálás  felér  egy  orosz  rulettel...  De  szerintem 
nem ez lehetett a halál oka, mert az nem tépte volna ennyire szét 
az áldozat ruháit.

Delko kivette a cipőt a mosdóból.
- A fűzője be van kötve.
- És a padló nedves - mutatott Horatio a nedves foltra. A víz a 



pár arasszal arrébb található lefolyó irányába folyhatott. - Akár vas
rudat is tarthatott volna a kezében.

- A villámlás már csak ilyen - értett egyet Delko. - A feszültségtől 
elpárolog a bőr és a ruházat szövete közötti nedvesség, s az áldo
zat gyakorlatilag kirepül a ruhájából.

Horatio lehajolt, és szemügyre vette a vécécsészét.
- Rozsdamentes acél - mondta.
-  Ipari  minőség -  tette hozzá Delko.  -  Nagyon népszerűek a 

nagyforgalmú mosdókban, például a repülőtereken meg a bevásár
lóközpontokban.

- Az alvállalkozó olcsón juthatott hozzá - jegyezte meg Horatio. - 
A csőhálózat olcsó polivinyl-klorid alapanyagú, és a tulajdonos biz
tosan nem fektetett akkora hangsúlyt arra, hogy jól nézzen ki az al
kalmazottak mosdója. De ugye nem látható minden cső?

- Vagyis a villám áthaladt a vízvezetékeken, majd az áldozaton 
és a padlón lévő vizen, aztán „eltűnt” a lefolyóban?

- És menet közben felrobbantotta ennek a szerencsétlennek a 
mobiltelefonját -  tette hozzá Horatio.  -  Csakhogy a test helyzete 
meglehetősen szokatlan... nézzünk körül a tetőn. A villám útvonalát 
már ismerjük, most derítsük ki a becsapódás helyét.

- Én addig kikérdezem a többi alkalmazottat is - szólt közbe Sa
las.

A tetőre nyíló csapóajtó hátul volt, egy fehérre festett acéllétrán 
kellett felmászni hozzá. Horatio megnézte a létra fokait.

-  Kínosan  tiszta  -  szólt.  -  Semmi  kosz,  se  por,  se  zsíros 
szennyeződés.

- A konyha többi része is rendkívül tiszta. Lehet, hogy naponta 
takarítanak - nézett rá Delko.

Horatio fogott egy széket és felmászott  rá, hogy megnézze a 
felső létrafokokat is.

- Persze, padlótól a mennyezetig, mi? Ez még egy étteremben 
is túlzás...

Belekapaszkodott  a  létrába  és  felmászott  rajta.  A csapóajtót 
csak egy egyszerű retesz zárta; Horatio kinyitotta, s kidugta a fejét 
a nyíláson.

A kaviccsal borított tető északi végében a légkondicionáló be
rendezés magasodott, pár méterrel odébb - feltehetően a mosdó 
felett - egy rövid szellőzőcső kandikált ki a kavicsok közül.

Horatio alaposan szemügyre vette a csapóajtó környékét,  re
mélve, hogy a hirtelen támadt eső hamarosan eláll,  aztán kimá



szott a tetőre. Lassan elindult a szellőzőcső irányába.
- Van valami érdekes? - érdeklődött Delko.
- Több is - felelte Horatio. - Először is, a villámnak ezen a csö

vön kellett volna becsapnia, de a vízcsövek többségéhez hasonló
an ez is PVC-ből készült.

-  Akkor lehet,  hogy a légkondicionáló berendezést érte el, és 
utána átcsapott a falban található valamelyik fémcsőbe.

- Lehet, de hallgasd csak - mondta Horatio,
Delko felkapta a fejét, majd biccentett.
- Működik, tehát más helyen csaphatott be. Olyan helyen, amit 

még nem találtunk meg... vagy ki tudja, azóta valaki eltüntethette.
- A villámlás néha az ablakon vagy egy elektromos szerkezeten 

keresztül csap be - magyarázta Delko.
- Ez igaz, de a villám minden esetben a legkönnyebb útvonalon 

szokott becsapódni a földbe... és ez a műanyag csővezeték nehe
zen illik a képbe. - Horatio a légkondicionáló kéményhez lépett. - 
Villámcsapásnak semmi nyoma - mutatott  rá.  -  Várj csak...  Eric, 
gyere fel és nézd meg te is.

Delko felmászott a tetőre. Horatio lekuporodott, és kesztyűs ke
zével megtapogatott néhány elfeketedett kavicsot.

- Égésnyomnak tűnik - mosolyodott el. - De nagyon furcsa ez az 
alakzat - nézett a csipkézett szélű égett vonalakra.

- Miért éppen ide csapott be a villám? - ráncolta Delko a homlo
kát. - Ennek semmi értelme.

- Nem, tényleg semmi értelme. - Horatio felvett egy apró, há
romszög alakú cserépdarabkát.  Két  oldala fehér,  a  másik oldala 
égett fekete színű volt. -Kerámiának tűnik - jegyezte meg Horatio. - 
Az alakjából ítélve egy kerek valamiből, talán egy tányérból törhe
tett le.

A cserepet beleejtette egy bűnjeltasakba, melyet Delko nyújtott 
át neki.

- Erről légy szíves, készíts egy felvételt. - Horatio fogott egy má
sik tasakot, s belekotort egy keveset az égett anyagmaradványok
ból, aztán beleszagolt a borítékba. - Te is érzed? - kérdezte Delkót.

- Aha. Szerintem valamilyen gyorsító lehet, de más anyagot is 
tartalmaz. Olyan illata van, mint a vattacukornak.

Horatio bólintott.  Delko arckifejezése is ugyanarról  árulkodott, 
amit ő maga is sejtett.

Gyilkosság történt.



- Jól van, nézzük át a konyhát - javasolta Horatio. - Eric, tiéd a 
tárolóhelyiség, én a konyhával foglalkozom.

Lassan, módszeresen dolgoztak. Mialatt Delko átvizsgálta a fió
kokat,  szekrényeket  és  polcokat,  a  főnöke  egyenként  beletúrt  a 
lisztet, kukoricakását és lencsét tartalmazó zsákokba. Semmit sem 
hagytak ki.

Semmit.
- Talán túlságosan is meg akarjuk találni azt a valamit - dörmög

te Horatio. - Meglehet, hogy itt van a szemünk előtt, csak észre se 
vesszük a nagy igyekezetben.

Körbejárta a helyiséget. Lábasok, fazekak, főzőeszközök. Mű
anyag vödrök, serpenyők... Egy szendvicskészítő pult, rajta egy sor 
ízesítőkkel teli műanyag doboz. Mindegyikben talált egy-egy fanye
lű kést, feltehetően azért, hogy ne keveredjenek az ízek.

Az egyik doboz azonban üres volt.
Horatio beleszagolt a sűrű, sötét, édeskés, füstszínű folyadék

ba. Fekete melasz. Ebből vajon miért hiányzik a kés?
A mosogatógép mellett egy tartályban piszkos edények tornyo

sultak. Horatio már átnézte őket, de most eszébe jutott valami, így 
ismét szemügyre vette a tartályt. A piszkos evőeszközök között ta
lált két fanyelű kést, melyek pengéjét vastag, fekete anyag borítot
ta.

- Mit találtál, H? - kérdezte Delko.
- Nem is tudom - felelte Horatio, és óvatosan leszedett egy kis 

koszt az egyik kés hegyéről. A penge teljesen meg volt feketedve.
- Ez lehetett a vezető? - kérdezte Delko.
- Talán. De miért kettő? Eric, te folytasd a keresgélést, és nézd 

meg alaposan az elektromos eszközöket meg a konnektorokat. Én 
addig elbeszélgetek a személyzettel...

Horatio Caine-nek volt egy titka.
Nem amolyan sötét titok, és akik ismerték, teljesen természe

tesnek tekintették,  ám mások néha furcsálkodva méregették,  ha 
olykor felszínre tort a humorérzéke.

A humora száraz és cinikus volt ugyan, de a helyszínelők tisztá
ban voltak vele, hogy némi humorérzékre mindenképpen szüksé
gük van ahhoz, hogy ellássák a munkájukat. Ez nem jelenti  azt, 
hogy bármi vicceset talált volna a munkájában, vagy hogy nem ér
zett volna együtt a szenvedőkkel - Horatio olykor annyira átérezte a 
fájdalmukat, hogy az már a munkája rovására is ment -, csak bizo



nyos abszurd helyzetekben előfordult, hogy kitört belőle a nevetés.
Horatio vetett egy pillantást Salas jegyzeteire. Egymás mellett 

ültek az asztalnál, ahol egyenként kihallgatták az alkalmazottakat. 
Velük szemben egy aprócska, pedánsan öltözött férfi ült, hullámos, 
hófehér haját gondosan hátrafésülte. Manikűrözött kezeit összekul
csolta az asztalon. Patyolatfehér köténye finom ellentétet alkotott a 
világoskék  ingével,  melynek  ujjait  könyékig  feltűrte.  Albert  Hum
boldt inkább pincérnek látszott, mint mosogatónak.

Ki  tudja,  talán erre  a  posztra  pályázik,  gondolta  Horatio,  bár 
nem tartotta valószínűnek, hogy egy vegetáriánus étterem pincéri 
állása  indíték  lehet  egy gyilkosságra.  A férfi  nagyjából  ugyanazt 
mesélte el a történtekről, mint előtte két másik kollégája. Horatio 
unottan hallgatta.

- Albert - szólt Horatio nyugodt hangon. - Lássuk, jól értettem-e. 
Azt akarja mondani, hogy Mulrooney-t kivégezték?

- Nem, dehogy. Csak agyoncsapták - felelte Humboldt kimérten. 
Horatiót egy piperkőc fehér egérre emlékeztette.

- Szóval agyoncsapták. És mivel, ha szabad kérdeznem?
- Isten tette.
Horatio  Salasra  pillantott,  aki  felhúzott  szemöldökkel  bámult 

vissza rá.
- Jól van. Most hagyjuk a teológiai fejtegetéseket, és vegyük át 

az eseményeket. Azt mondja, látta Mulrooney-t, amikor bement a 
mosdóba?

- Igen - biccentett Humboldt.
- A mobilján beszélt?
A férfi habozott a válasszal.
- Én nem tudok róla.
- Nem hallott telefoncsörgést? Esetleg nem hallotta Mulrooney-t 

beszélni odabenn a mosdóban?
- Nem, de a mosogatógép akkora zajt csap, hogy attól semmit 

se lehet hallani.
- De a dörgést hallotta.
- Ó, igen. Egész nap dörgött, de ez olyan hangos volt, hogy az 

ablakok is  beleremegtek.  És amolyan dupla  robbanás volt,  mint 
egy visszhang.

- Azt is tudja, hánykor történt?
- Igen. Kettő-huszonötkor. Akkor járt le a pihenőidőm.
- Biztos benne?
- Igen.



Horatio előrehajolt.
- És maga volt az, aki megtalálta a holttestet.
Humboldt idegesen megnyalta az ajkát.
-  Igen.  Amikor  megéreztem a szagot,  bekopogtam az ajtón... 

nagyon érzékeny vagyok a...  - Nagyon nyelt. - Vegetáriánus va
gyok.

- Azaz nem eszik húst, sem más állati terméket, mint például te
jet vagy tojást - jegyezte meg Salas.

- És Muirooney? - kérdezte Horatio.
- Ő is vega volt - vágta rá Humboldt. - Mindannyian azok va

gyunk. Része a „Vitalitás-módszer”-nek.
- A legújabb fitneszőrület - szólt közbe Salas. - Komoly konku

renciát jelent a South Beach-diétának. A követői nem esznek húst, 
amit vitaminokkal pótolnak.

- Ennél többről van szó - mondta Humboldt. - Ez a filozófia... tel
jesen megváltoztatta az életemet.

- Phil Mulrooney életét is megváltoztatta? - érdeklődött Horatio.
-  Mindenkinek megváltozik az élete a Vitalitásmódszertől.  Dr. 

Sinhurma szerint úgy hozhatjuk felszínre a lényünkben rejlő belső 
szépséget,  hogy  megfelelő  táplálékot  biztosítunk  fizikai  és  lelki 
énünknek.

- Ez igazán dicséretes - felelte Horatio. - A kollégái igen eltérően 
nyilatkoznak  az  isteni  igazságszolgáltatás  okairól.  Hallhatnám a 
maga verzióját?

- Már nem hitt Dr. Sinhurma tanításaiban - mondta Humboldt. - 
Elvesztette a hitét.

-  Meg az életét -  tette hozzá Horatio. -  Túl  nagy árat fizetett 
azért, hogy másik diétára váltott.

Humboldt széttárta a kezét.
- Isten útjai kifürkészhetetlenek, de Dr. Sinhurmát nagyon bölcs 

embernek tartom, és amikor Phillip elfordult tőle, agyoncsapta a vil
lám.

- Méghozzá a vécében - húzta el a száját Salas. - Isten nem le
het ennyire gonosz.

- De az emberek igen - mondta Horatio.
Utoljára Darcy Cheveau-t, a szakácsot hallgatták ki. A jól meg

termett férfinak rövidre nyírt fekete, göndör haja volt, az arcán sűrű 
borosta sötétlett; felső ajka felett egy apró, félhold alakú sebhely 
volt. Volt benne valami fenyegető.

- Mr. Cheveau, hol volt, amikor meghalt a kollégája? - kezdte 



Horatio.
- Úgy érti, amikor Phil megsült? - vigyorodott el Darcy. - Ugyan

ott, ahol egész nap: a konyhában.
- Nem rázta meg az eset - jegyezte meg Salas.
- Nem voltunk annyira jóban Phillel. A doki is megmondta: az 

embert előbb-utóbb utoléri a karmája.
- A doki alatt Dr. Sinhurmát érti?
- Ja. Maga is a Módszer követője?
- Aligha - felelte Salas.
- Szóval maga azt hiszi, Mulrooney megérdemelte a sorsát? - 

folytatta Horatio a kihallgatást.
- Na, várjunk csak, én nem tudhatom, hiszen az csak rá meg a 

világegyetemre tartozik. Értve vagyok? De abból, ahogy végezte, 
azt hiszem, valaki nagyon pikkelt rá odafenn.

- Aligha - felelte Salas.
- Engem inkább a földi ellenségei érdekelnének - mondta Hora

tio. - Volt önök között bármi nézeteltérés?
- Á, dehogy. De puszipajtások se voltunk - vonogatta a vállát 

Darcy. - Nem ismertem olyan jól, és a jelek szerint ez már így is 
marad...

Calleigh Duquesne is megérkezett. Fekete nadrág és fehér blúz 
volt rajta, szőke haját lófarokba fogta. Széles mosollyal odabiccen
tett Horatiónak.

- Jól van, emberek, ki rendelte a ház specialitását? - lengette 
meg a magával hozott Makita elektromos fűrészt.

Delko vigyorogva feltartotta kesztyűs kezét.
- Nekem lesz. Közepesen átsütve, kérem.
Calleigh beleszimatolt a levegőbe.
- Én inkább a ropogósra sütöttre tippelnék.
- Jöttél volna csak mielőtt még elvitték az áldozatot - nézett rá 

Delko. - A valóságban a villámcsapás nem változtatja koromfekete 
figurákká az áldozatait, mint a rajzfilmekben, ugyanakkor a villám 
négyszer forróbb a napnál, s rendesen megpörköli az embert.

- Hol találok egy konnektort?
- Van belőle bőven, de ezt az egyet egyelőre lefoglalom ma

gamnak - mondta Delko, és gondosan beporozta a pult feletti kon
nektort. - Csak ezt az egyet tette tönkre a villám.

- Csatlakoztattak hozzá valamit? - érdeklődött Calleigh. Leha
jolt, és kinyitotta az élénk narancssárga bőröndöt.



- Nem. És ujjnyomatot se találtam rajta... de nézd ezt itt - muta
tott Delko a konnektorra. - Mintha beleégett volna valami.

Calleigh odalépett, és figyelmesen tanulmányozta.
-  Hm.  Nem hiszem,  hogy  kábel  lenne.  Talán  valamit  nekitá

masztottak a konnektornak.
Delko letette a porozó ecsetjét, és felkapta a fényképezőgépet.
- Igen, azt hiszem, tudom, mi lehetett az - mondta és beszámolt 

Calleigh-nek a késekről. - Fogadok, hogy az egyiket beékelték a fal 
és a konnektor közé.

Ekkor megjelent Horatio a konyhában.
- Calleigh, örülök, hogy itt vagy. Meg kellene nézned a falat a 

mosdóban, hátha rájövünk,  pontosan hol  csapódott  be a  villám. 
Eric, te találtál még valamit a konyhában?

Delko megmutatta a konnektort.
- Érdekes - dünnyögte Horatio. - A többi konnektort is megvizs

gáltad?
- Mindegyiket. Működnek.
Horatio csípőre tett kézzel körülnézett a helyiségben.
- Oké, ez egy vegetáriánus étterem. Gondolom, javarészt friss 

gyümölcs- és zöldséglevek is szerepelnek az étlapon... tehát mi az, 
amit nem látunk?

- Turmixgépet - vágta rá Delko.
- Pontosan. Nézd meg a szemetest, hátha szerencsénk van.
Calleigh feltett egy védőszemüveget.
- Kezdhetem, H?
- Csak nyugodtan. Én még elintézek egy telefont.
Horatio kiment az étterembe; a személyzetet már hazaküldték. 

Elővette a telefonját, majd a gyorshívón benyomta az első gombot: 
a Miami-Dade bűnügyi labor számát hívta.

- Mr. Wolfe? Horatio vagyok. - A fűrész zaja miatt kissé meg
emelte a hangját. - Deríts ki mindent egy bizonyos Dr. Sinhurmáról, 
meg a Földi Paradicsom nevű étteremről. Igen, igen, a diétás dok
torról van szó... és kellene Phillip Mulrooney telefonos híváslistája 
az utóbbi huszonnégy órára vonatkozóan. OK, kösz.

Összecsukta, majd zsebre tette a készüléket. Calleigh fűrésze 
dühödt vadállatként hasogatta a falat; odakinn az eső is eleredt.



Horatio Caine jól ismerte Miamit. Ismerte, akár tengerész a ten
gert; mint férfi a tüzes szeretőjét. Miami a szélsőségek városa - a 
felszínen neonfényes csodaváros, barnára sült, gyönyörű lányok, 
fehér homokos tengerpart, forró trópusi bárok.

Ám a felszín alatt sűrű sötétség honolt.
Miami-Dade az ország egyik legszegényebb megyéjének szá

mított, és Horatio jól tudta, hogy a forró éghajlat az emberek vérét 
is felforralja.

Miami  amolyan  határvidék,  egy  köztes  terület.  Az  emberek 
többsége talán észre se veszi a sötét helyeket a fénytől elválasztó 
határsávot, ám Horatio a munkája révén jól ismerte ezt a helyet. 
Ahol mások napsütést láttak, ő csak árnyakat tapasztalt.

Neki csak azokkal kellett törődnie, akik átlépték ezt a sávot. És 
sajnos mindig a rosszabbik irányba lépik át, gondolta, ahogy benyi
tott a megfigyelőhelyiségbe. A többségük pedig itt végzi.

Lenézett  Dr. Alexx Woodsra, majd bekapcsolta a mikrofont. A 
Miami-Dade-i hullaház oktatási laboratóriumként is működik, és az 
üvegfalakkal körbeépített boncteremben is számos nagy felbontá
sú  képernyő  látható.  Horatio  néha  innen  követte  figyelemmel  a 
boncolásokat,  mivel  a  kamerák  segítségével  bármilyen  részletet 
kedve szerint felnagyíthatott.

- Szia, Alexx - köszöntötte a halottkémet. - Mit tudsz mondani 
az áldozatról?

Alexx felmosolygott  Horatióra,  majd az előtte  fekvő holttestre 
nézett.

- Szegény fiú, a felrobbanó mobiltelefon súlyosan roncsolta és 
megégette az arcát, de a halálát valójában szívroham okozta, ami 
feltehetően a villámcsapás következtében állt be.

Horatio a homlokát ráncolta.
- Mi az, hogy „feltehetően”, Alexx?
- Van néhány ellentmondásos jel. A villám úgy kétmilliárd voltos 

lehet,  de mivel  a bőrnek meglehetősen magas az ellenállása,  a 
legtöbb esetben csak végigfut a felszínén, ezért általában nem ha
lálos. A hőség miatt minden nedvesség elpárolog, ami jellegzetes 
lineáris vagy pontszerű égésnyomokat okoz. Itt is láthatod, a hón
aljban, vagy a belső combon, a lábfejeken és a homlokon.

- Tehát ezért szakadtak le róla a ruhái, és repült le róla a cipő.
- Más is történt - mutatott Alexx a holttest mellkasán lévő pihe

szerű  mintázatra.  -  Ezt  Lichtenberg-alakzatnak  nevezik,  melyet 
gyakran megtalálunk a villámcsapások áldozatain. Az extravazális 



vér a bőr alatti zsírrétegben páfránymintázatú sérüléseket okoz. A 
pontos patogenezist senki sem érti, de huszonnégy órán belül eltű
nik a testről.

- Akkor mi az, ami nem illik a képbe, Alexx?
- A szemhéj sérülései, valamint a zsigeri mellhártya - mutatott a 

halottkém az áldozat szemfehérjén látható vörös pontokra és a be
vérzett hajszálerekre.

- Fulladás? Ez kissé szokatlan.
- Alacsony erősségű áramütés esetében néha előfordul. Ha az 

áram a tűréshatár, azaz tizenhat milliamper felett van, az áldozat 
alkarjának hajlító- és feszítőizmai összehúzódnak, és amennyiben 
a hajlítóizom bizonyul erősebbnek, a kéz ökölbe szorul, így az ál
dozat nem szakítja meg az áramkört. Az áram megbénítja a légző
izmokat, így nem kap levegőt, és ha ez elég sokáig tart, fulladás
hoz vezet.

Horatio előrehajolt, és figyelmesen tanulmányozta a képernyőt.
- Tizenhat milliamper. A villámcsapás rendkívül gyors lefolyású, 

nem tart tovább kétszáz ezredmásodpercnél, és a csúcspontja ta
lán ennek a nulla egész egy százalékára tehető. Az áramütés vé
gén a tüdő ismét normálisan működik. Az áldozatunkat azonban 
két-három percig  folyamatosan érte  az  áram,  ezért  fulladt  meg. 
Ezek a bevérzések nem eléggé határozottak, ami azt jelenti, hogy 
egy percig, talán kevesebb ideig nem kapott oxigént. Mást is talál
tam - mutatott Alexx a holttest felső combján látható apró, vörös 
pöttyökre. - Injekciózta magát.

- Furcsa. A kábszeresek általában a könnyebben elérhető véná
kat szeretik.

- Nos, ez a fiú intramuszkulárisan, legalább egy hete adta be 
magának az anyagot, de bármit is használt, abbahagyta. Ebben az 
esetben a toxikológiai vizsgálat sem mutatja ki a szert.

- Nem bizony - értett egyet Horatio. - De azt legalább tudni fog
juk, hogy mit nem adott be magának... abból is jutunk valamire. Mi 
van a gyomortartalommal?

- Most kaptam meg az eredményeket. Részlegesen emésztett 
chilinek tűnik.

- Vegetáriánus chili?
- Nem, határozottan állati proteinről van szó.
- Szóval a fiatalember engedett a hús csábításának... - bóloga

tott Horatio. - Köszönöm, Alexx.
Alexx kedvesen a holttestre mosolygott.



- Olykor-olykor mindannyian gyengének mutatkozunk - jegyezte 
meg lágy hangon. - Nem lehetünk mindig erősek.



2.

- HOGY HALADSZ? - kérdezte Horatio. Calleigh már lefűrészel
te a vécé mögötti fal nagy részét, és módszeresen a mennyezet 
irányába haladt. A csővezeték fejmagasságig rézből volt, de onnan 
egy PVC-ből készült csőhöz csatlakoztatták.

Calleigh vigyorogva a homlokára tolta a védőszemüvegét. Arcát 
és karjait gipszkarton törmelék borította.

- Egyelőre nem nevezek még be egy tévéshow-ba, de azt hi
szem, megtaláltam, amit kerestünk - mutatott arra a helyre, ahol a 
rézcsövet a műanyagcsőhöz illesztették.

Horatio közelebbről is megnézte magának a csövet.
- Égésnyomot látok, de más is van még rajta.
- Megbütykölték - mondta Calleigh. - Szerintem hozzáillesztet

tek valamit... talán egy kapcsot. És azt is meg tudom neked mon
dani, hogyan férhettek hozzá.

Intett Horatiónak, hogy kövesse, majd átment a konyhába. A fal 
másik oldalán megállt az elsősegélydoboz előtt. Levette és megfor
dította. A doboz hátoldalára egy kis, négyzet alakú, furnérlemezből 
készült illesztéket csavaroztak.

- Ezt valószínűleg a vízvezeték-szerelő tette rá, miután átvágta 
a falat, hogy hozzáférhessen a csővezetékhez. A réz elég újnak tű
nik, gondolom, egy csőtörés miatt kellett kicserélni.

- Vagy más okból - jegyezte meg Horatio. - Derítsd ki, mikor tör
tént a szerelés, a falburkolatot, az elsősegélydobozt meg a csövet 
küldd be a laborba. Most már csak az a kérdés, hogy miképpen ju
tott el idáig a villám?

Calleigh egy kis,  résnyire megnyitott  ablakra mutatott,  melyet 
egy törött fülű kávéscsészével ékeltek ki.

- Nincs rajta szúnyogháló, gondolom, bevezettek rajta egy ká
belt. Sajnos semmi nyomot nem találtam.

- Sebaj, nagyon ügyes vagy.
- Ha megszorulok, egészen tűrhető asztalos és vízvezeték-sze

relő lenne belőlem - mosolygott a helyszínelő. - Ha így megy to
vább, a nap végére már a légkalapácsot is kipróbálom.

- Ha betont kell törni, te leszel az első a listámon - kacsintott rá 
Horatio.

Az orkánszerű eső már elállt, a tisztára mosott utcákat újra be



ragyogta  a  délutáni  napfény.  Horatio  a  szeméttárolóhoz  ment, 
melyből olyan hangok szűrődtek ki, mintha egy dühödt medve ko
torászna benne.

- Remélem, a helyszínelőm motoszkál odabenn, különben lövök 
- viccelődött Horatio.

Eric Delko kidugta a fejét.
- Szia, H, azt hiszem, találtam valamit - mondta, és felemelt egy 

ipari méretű turmixgépet. -  A csatlakozódugaszon égésnyomokat 
látok.

- Ez igen. - Horatio közelebbről is megnézte a gépet. - Van még 
valami?

- Igen. Egy üres tasak. Őrölt hús volt benne.
- Alexx húst talált az áldozat gyomrában...
- Mindenesetre becsomagoltam és beküldtem a laborba. Remé

lem, találnak ujjlenyomatot a tasakon.
- Nagyon jó. Behívatom a személyzetet ujjlenyomat- és DNS-

minta vételre, hátha egyezik valamelyikükkel.
- Főnök, tudom, hogy nem fogsz örülni neki, de...
- Igen? - kérdezte Horatio csodálkozva.
- Kissé megéheztem.
- Ne szégyenkezz, mással is megesik - nevetett fel Horatio. - 

Vidd be azt a turmixgépet a laborba, aztán mehetsz vacsorázni.
- Nem tartasz velem?
- Kösz, de egyelőre csak beszélgetni fogok a táplálékról...

Ryan Wolfe a laborban, az egyik számítógép előtt ücsörgött, és 
meredten nézte a képernyőt. Fel se pillantott, amikor belépett a fő
nöke. Horatio tudta, hogy a fiatal helyszínelő nem akart udvariatlan 
lenni, csak nem akarja, hogy elkerülje valami a figyelmét.

- Mister Wolfe? - szólította meg. - Mit tartogatsz a számomra?
- Elég sok mindent - felelte Wolfe. - Mire vagy kíváncsi, a dok

torra vagy a diétájára?
- Kezdjük a dokival - mondta Horatio.
- A neve Dr. Kirpal Sinhurma. Kalkuttában született, majd ösz

töndíjjal érkezett az Államokba, ahol 1975-ben, a John Hopkinson 
szerzett pszichiáteri  diplomát. New Yorkban magánpraxist nyitott, 
írt  néhány „segíts  magadon”  típusú  könyvet,  melyek  egy  vagon 
pénzt hoztak a konyhájára, aztán a kilencvenes évek elején vissza
ment az iskolába, és táplálkozástanból is szerzett egy diplomát. Öt 
évvel ezelőtt költözött Miamiba.



- Aha. És itt mivel foglalkozik? - támaszkodott Horatio az íróasz
tal szélének.

- Alapított egy mozgalmat. A honlapján nem sok szó esik a táp
lálkozásról, inkább egy New Age jellegű kiáltványnak tűnik. - Wolfe 
gyorsan leütött néhány billentyűt. - Nézd meg te is.

Horatio előrehajolt és a képernyőre bámult.
- Hm. Rengeteg közöttük a híresség.
- Igen. Főleg modellek és színészek. A pasas nagyon népszerű 

a fiatalok, gazdagok és szépek körében. A filozófiája lényege, hogy 
a külsőnk a lelki megvilágosodás tükre.

- A diétáról mit tudsz mondani?
Wolfe komoran kattogott a billentyűzeten.
- Erről nincs túl sok adat. Elolvastam néhány cikket meg interjút, 

melyekből megtudtam, hogy a követőinek személyre szabott étren
det szokott összeállítani. Ezekben csak a böjtölés, a meditáció és 
az állati eredetű táplálék kiiktatása a közös.

- Jó, de mi van a vitamin-kiegészítőkkel?
- Itt kezd érdekessé válni a dolog. A Vitalitás-módszer egy két

lépcsős folyamat: bárki megvásárolhatja a könyvet és végigcsinál
hatja a diétát, de mindez csak felkészülés a többire. Ha már ké
szen állsz, na és persze a pénzed is megvan hozzá, bejelentkezel 
Dr. Sinhurma klinikájára, ahol személyre szabott kezelésben lesz 
részed. Az ott eltöltött két hét alatt ellátnak a „titkos vitaminkeveré
kükkel”,  valamint testedzésen és tanácsadáson is részt  vehetsz, 
melynek következtében hosszú-hosszú ideig megőrizheted a fiatal
ságod és egészséged.

- Van valami kapcsolat a Földi Paradicsommal?
- Hogyne. A doki a tulajdonos, de van még egy étterme Que

ensben, egy másikat pedig a jövő hónapban nyitnak meg LA-ben.
- Szóval valóságos birodalmat akar kiépíteni magának - mondta 

Horatio. - Húsevők természetesen kizárva...
- Ez még nem minden. A honlapon túl sok az információ, de ké

szítettem egy összeállítást. Az utóbbi időben a doki egészen külö
nös hangnemű írásokat produkált. Először az egyetemes harmóni
át  dicsőíti,  majd  fokozatosan  keményebb  hangnemre  vált.  Várj, 
mutatok valamit, ez biztosan érdekel.

Wolfe lejjebb görgette az egeret, majd ráklikkelt az egyik linkre. 
Horatio szeme résnyire szűkült, ahogy hangosan felolvasta a szö
veget:

- „A természet ítélkezik majd azok felett, akik eltávolodnak taní



tásainktól.” „Az ítélet eltarthat egy ideig, de ha bekövetkezik, olyan 
lesz, mint derült égből a villámcsapás.” Ezt két nappal ezelőtt tették 
fel.

- Lenyomoztam a mobiltelefon híváslistáit is, ahogy kérted. Ta
láld ki, kivel beszélt a halála előtt az áldozat? - nézett Wolfe a főnö
kére.

Horatio biccentett.
- A jó dokival. És ha pontosan határoztuk meg a halál beálltának 

idejét, úgy tűnik, hogy Mr. Mulrooney éppen vele beszélt, amikor 
becsapott a villám.

- Olyan, mintha... - Wolfe megcsóválta a fejét. - Nem is tudom. 
Kissé különös véletlen.

- Ó, én egyáltalán nem hiszek a véletlenekben. Ennek körülbe
lül annyi a valószínűsége, mint annak, hogy Dr. Sinhurma közvet
len telefonos kapcsolatban áll a Mindenhatóval.

- Akkor miben hiszel, H?
- A bizonyítékban. És ebben a pillanatban azt súgja, hogy ve

gyem górcső alá Dr. Kirpal Sinhurma módszereit.

A hangzatos nevű „Gondolat Szabadsága Alapítvány” aprócska 
irodáját egy kis-haitibeli lepusztult épület harmadik emeletén ren
dezték be. Horatio az interneten talált rá, majd felhívta az irodát és 
egyeztetett egy időpontot.

A környék enyhén szólva színes volt. Horatio egy vudu rituálé
kat ábrázoló falfestmény alatt talált egy helyet, ahol leparkolt. Ami
kor kiszállt a kocsiból, kis híján rálépett egy vadul ugató kutya elől 
menekülő csirkére. A közeli étteremből áradó sertéssült illata az ut
cára kitett rothadó szemét bűzével keveredett. Horatio megtalálta a 
keresett címet, és bement az ütött-kopott épületbe.

A lift nem működött, így kénytelen volt gyalog felmenni a harma
dik emeletre. Egy szűkös, gyéren bútorozott előtérben halkan sur
rogott a légkondicionáló berendezés; egy kopaszodó férfi  az író
asztal mögött éppen telefonált, és közben jegyzetelt. Kurta biccen
téssel üdvözölte Horatiót, majd szó nélkül az iroda ajtaja irányába 
mutatott.

- Aha... aha - értem - mondta. - Ez rettenetes. Igen, tudom. Aha.
Horatio belépett  az ajtón.  A szobában hatalmas rendetlenség 

honolt, két falat teljes egészében iratszekrények uraltak, a tetejü
kön papírhalmok tornyosultak. Az íróasztal is telis-teli volt papírok
kal, mögötte egy kicsiny, szemüveges, ázsiai származású asszony 



ült. Az ablakból jól láthatta a hatalmas, karfiolhoz hasonló felhőket.
Az asszony felállt és kezet nyújtott a vendégének.
- Caine hadnagy? Engem Sun-Li Murayakinak hívnak.
Erős, határozott kézfogása volt. Fekete, finom szabású kosztü

möt és fehér blúzt viselt, hosszú, egyenes szálú, fekete haja a há
tára omlott, mosolya udvarias volt.

- Mi a problémája, hadnagy? - kérdezte, majd visszaült az író
asztala mögé, és intett Horatiónak, hogy foglaljon ő is helyet.

- Kérem, szólítson csak Horatiónak - mondta a hadnagy. - És a 
problémát csupán az információ hiánya okozza.

- Nem beszélhetek az ügyeinkről - vágta rá Sun-Li. - És az ügy
feleink hollétét sem árulhatom el magának. Tudom, hogy csak a 
munkáját végzi, de én is komolyan veszem a hivatásomat.

-  Várjon, várjon! Lassítson, Mrs. Murayaki.  Nem azért jöttem, 
hogy megvádoljam valamivel, ennek semmi köze az ügyfeleihez. 
Csak tanácsot szeretnék kérni öntől.

Az asszony komoly arccal figyelte a hadnagyot.
- Bocsásson meg, Horatio. Sajnos meglehetősen ellenséges a 

kapcsolatom a  rendfenntartó  erőkkel.  Nem mintha  bármi  bajom 
lenne a rendőrökkel, ellenkezőleg, csak tudja, a tevékenységem... 
Ha meglátogat valaki a rendőrségtől, általában azzal kezdik, hogy 
túszul ejtettem valakit.

- Meséljen nekem a szekták módszereiről.
- Ez elég nagy falat - ráncolta az asszony a homlokát. - Nem 

szűkítené le egy kicsit?
- Rendben, akkor avasson be a toborzás rejtelmeibe.
- A főiskolásokat, különösen az elsősöket kedvelik. A közhiede

lemmel  ellentétben  nem  csak  az  ostoba  emberek  lépnek  be  a 
szektákba. Olyan embereket céloznak meg, akik érzelmileg, nem 
pedig  szellemileg kiszolgáltatottak,  így a  fiatalok,  akik  életükben 
először  kerülnek távol  az otthonuktól,  tökéletesen megfelelnek a 
céljaiknak.

-  Vagyis  az alacsony önbecsüléssel  rendelkező személyek is 
beleillenek ebbe a sémába

- Igen, bárki, aki úgy érzi, üressé vált az élete. Például olyanok, 
akik nemrég elvesztették az állásukat, esetleg egy közeli hozzátar
tozójukat gyászolják. Olyan embereket szemelnek ki, akiknek sok a 
pénzük,  vagy  hozzájutnak  a  pénzhez,  de  a  rabszolgamunkát  is 
nagy becsben tartják. - Vállat vont. - Komolyan, mindenkit elkap
nak,  akire csak hatással  lehetnek.  A szektavezetők szemében a 



követőik olyanok, akár a haszonállatok: minél fiatalabbak és erő
sebbek, annál jobb. A „tenyésztés” is fontos.

- Tenyésztés? Az meg hogy jön ide?
- Ennek több oka is van. Minél vonzóbb a toborzott személy, an

nál több embert tud toborozni ő maga is. Minél jobb családból szár
mazik, annál valószínűbb, hogy pénze is van, de ha nem szerezhe
tik meg a pénzt, még mindig ott van „a földi javak a gonosz műve” 
című fejezet. Csak meg kell győzni az új tagot, hogy szabaduljon 
meg az ékszereitől,  kocsijától,  sőt  még a ruháitól  is,  és adomá
nyozza a szervezet javára. - Murayaki felsóhajtott. - Furcsa, hogy 
eddig még senki  sem vetette a vezérek szemére,  hogy tucatnyi 
Bentley-vel furikáznak.

Horatio egyetértően bólintott.
- Persze hogy nem. De hogyan változtatnak egy okos, értelmes 

embert engedelmes szektataggá?
- Szeretetbombával.
Horatio felhúzta a szemöldökét.
-  Ez egy olyan technika,  mellyel  a célszemély minden egyes 

cselekedetét feltétel nélküli szeretettel fogadják - legalábbis az ele
jén. Semmi ítélkezés, csupán elfogadás. Megcsaltad a barátnődet? 
Nem a te hibád. Kábítószerfüggő vagy? Sebaj. Megloptad a csalá
dodat? Hiszen ők kényszerítettek rá. Nem számít, mennyire irracio
nális, ez a fajta pozitív megerősítés rendkívül függővé teszi az em
bert. És ha egy szekta kinéz magának valakit, egyetlen percre se 
száll le róla. Megjelennek a munkahelyén, a szórakozó- és lakóhe
lyén.

-  Tehát az új  tag a szeretet  fejében mindent megtesz,  amire 
megkérik?

- Ez nem ennyire egyszerű. Ha már horogra akadt valaki, a sze
retetet is feltételekhez kötik, és ha megszegi a szekta szabályait, 
megvonják tőle a szeretetadagját. A szabályok két fő csoportba so
rolhatók: az általános kategóriába tartoznak a „Jóváhagyás nélkül 
nem  léphetsz  kapcsolatba  idegenekkel”,  „nem  kérdőjelezheted 
meg a vezető döntéseit”, „kizárólag a szekta szeret téged” típusú 
szabályok, míg a bizarrabb, pragmatikusabb jellegű szabályok csu
pán egy-egy  bizonyos  csoportra  vonatkoznak.  Ilyenek a  „semmi 
szex”, vagy szélsőséges esetben a „nem ejtheted ki a szádon a 
sárga szót” típusú parancsolatok. A szabályok megszegése a sze
retet megvonásával jár, tehát a szeretetfüggő személytől hirtelen 
megvonják az életet jelentő adagot.



- Ez olyan, mintha jóllakatnák az elfogadással, majd egyik nap
ról a másikra szigorú fogyókúrára fognák - jegyezte meg Horatio. - 
Mígnem az a nyomorult balek bármit megtenne egy jó szóért, egy 
kedves pillantásért.

- Dőzsölés és koplalás? - kérdezte Murayaki. - Elég találó ha
sonlat. Érzelmi bulimia, kivéve, hogy ebben az esetben nem a tes
tet, hanem a lelket veszik célba.

- Tehát elsősorban a szeretethiányban szenvedő embereket cé
lozzák meg - összegezte Horatio. - És még kiket?

- Az idealistákat. Számos szekta önkéntes szervezetként álcáz
za magát, ahol ingyenes munkát végeznek a közösség érdekében. 
Az idealisták - vonta meg a vállát - általában nagyon naivak tudnak 
lenni.

- Ha jól sejtem, ez önre nem vonatkozik - jegyezte meg Horatio 
szárazon.

- Ó, én valósággal művészi szintre fejlesztettem a cinizmust - 
felelte az asszony. - Visszatérve a témánkhoz, tudnia kell, hogy ha 
már a szekta munkába állította a tágjait, azok sohasem szabadul
hatnak. Ha valakit halálra dolgoztatnak, nem lesz ideje gondolkod
ni. És természetesen a „közösségi projektekről” végül kiderül, hogy 
valójában a szekta érdekekeit szolgálják.

- Nagy általánosságban erről van szó, de a szekta toborzói sok
kal célirányosabban tevékenykednek. Eladják magukat, és ehhez 
rengeteg trükköt alkalmaznak. Ha például valaki panaszkodó típus, 
részvétet tettetnek. A társadalmi problémákra érzékeny emberekkel 
a politikára terelik a szót.  Nemcsak a célszemély, hanem annak 
ideális barátairól is készítenek egy profilt, majd létrehozzák azt a 
személyt. A barátot néha maga a toborzó testesíti meg, máskor a 
szekta egyik tagjára bízzák ezt a feladatot. A lényeg, hogy felkelt
sék a kiszemelt áldozat érdeklődését a szekta ideológiája iránt.

Horatio figyelmesen tanulmányozta Murayaki arcát. Az asszony 
nyilvánvalóan szívét-lelkét beleadta a munkájába, ugyanakkor su
gárzott róla a rideg, tárgyilagos intelligencia.

-  És olykor a legjobb toborzó az ellenkező nem képviselője - 
mondta Horatio.

- Pontosan. De eddig csak a csalikról beszéltünk, arról, hogy 
hogyan keltik fel a potenciális tag érdeklődését. Ezt követően már 
sokkal kifinomultabb technikákat szoktak bevetni.

- Mint például?
-  Például a „bántás-megmentés”  stratégiát.  Teremtsen veszé



lyes vagy kellemetlen helyzetet a leendő tag számára, majd „ment
se meg”. Ha jól csinálja, azt is eléri, hogy maga a célszemély kéri a 
segítségét. A hála aztán bizalomhoz, a bizalom pedig manipuláció
hoz vezet. Vagy kérés nélkül a segítségére siet, amitől a leendő 
tag úgy érzi majd, hogy viszonoznia kell a szívességet, s később 
kiválóan ki lehet használni a kötődését.

- Nem túl átlátszóak ezek a játékok?
Murayaki hátradőlt a székében, s egy miniatűr szamurájkardot 

mintázó levélbontó késsel játszadozott.
- Ne feledje, hogy ebben a stádiumban nem merülhetnek fel ké

telyek. A célszemély új barátokra tett szert, akik kitüntetik a figyel
mükkel. Elhalmozzák a szeretetükkel. Hasonló az érdeklődési kö
rük... és cserébe nem kérnek mást, csupán egy kis időt.

Murayaki tágra nyitotta a szemét, a hangja ellágyult.
- „Gyere el egy összejövetelre. Annyira örülnénk neki”.
- OK, értem - vigyorgott Horatio. - És ha már megígérte, hogy 

elmegy arra a bizonyos összejövetelre...
-...kiderül, hogy egy távoli, elszigetelt helyen van, és az estéből 

egy egész hétvége lesz. Kevés vagy semmi alvás, proteinmentes 
táplálék,  állandó  csoportos  tevékenység,  például  éneklés  vagy 
kántálás. Semmi magánélet...  valaki  mindig ott  van mellette, be
szélget vele. Amikor úgy látják, készen áll, kezdetét veszi az utolsó 
felvonás.

Az asszony elhallgatott egy pillanatra, majd vett egy mély leve
gőt, és így folytatta:

- Ezt „betörés”-nek hívják. Alapjában véve arról van szó, hogy 
előbb lerombolják az ember személyiségét, hogy helyette egy újat 
alakítsanak ki - egy olyan személyiséget, mely engedelmeskedik a 
szektának. Az alapozás már megtörtént; az újonc már sajátjának 
vallja a szekta értékrendjét; a szekta vezetőjében mindezen érté
kek megtestesítőjét látja. Képzeletben egy tökéletesebb embernek 
látja önmagát, és úgy érzi, ha nagyon akarná, valóban olyanná vál
hatna.

- Népszerűbb emberré? - kérdezte Horatio.
- Hát... igen. Népszerűbbé, vonzóbbá, boldogabbá, vagyis min

den  tekintetben  jobb  emberré  válhat.  Ez  a  mézesmadzag...  De 
semmit  se adnak ingyen,  ugyanis a jutalom mellett  mindig ott  a 
büntetés.

- Először nyilvánosan bevallja bűneit. Körülötte mindenki az ér
zelmeire játszik, így könnyen ráveszik a vallomásokra. Aztán jön



nek a vádaskodások: nem kellett volna így viselkedned, nincs ben
ned semmi erkölcsi tartás, rettenetes ember vagy. Szegény újonc 
álmában se számított erre a fordulatra.

- Brutálisan hangzik.
- El se tudja képzelni, mennyire az. Mintha érzelmileg megerő

szakolnák az embert. Azok, akik addig értékes embernek állították 
be, hirtelen semmirekellő szemétnek nevezik. Az újonc zokogva, a 
földön fetrengve bocsánatért könyörög. Ekkor már annyira gyűlöli 
magát, hogy legszívesebben világgá menne...  ám ez nem olyan 
egyszerű. Egyrészt kinn vannak a semmi közepén, másrészt meg 
önmaga elől nem nagyon menekülhet.

- Hacsak nem dönt úgy, hogy megváltozik - jegyezte meg Hora
tio.

- Pontosan. A szekta egy idősebb, köztiszteletben álló tagja a 
szárnyai alá veszi a lelkileg romokban heverő ifjoncot. Megbocsá
tást és feloldozást helyez kilátásba, de cserébe az újoncnak meg 
kell tagadnia régi önmagát... Ezt egyébként is szívesen megtenné. 
Kapva-kap a lehetőségen, mielőbb meg akar változni, és a szekta 
máris elkönyvelheti magának az új tagot.

- Csakhogy még mindig nem értek véget a megpróbáltatások. 
Az új tag formálható, alakítható, és a szekta ki is használja ezt az 
állapotot. Ekkor hirtelen megmutatkozik a valódi ideológiájuk, és az 
immár új személyiséggel rendelkező újonc szivacsként szívja ma
gába a tanításokat. Természetesen továbbra is holtfáradt a renge
teg feladattól, s érzelmileg is telített. Ha engedetlenségen kapják, 
vagy ne adj' isten megkérdőjelezné valamelyik szabályt, a szeretet 
nyomban felváltja a rosszallás. Az ő állapotában ez olyan, mintha 
maga az Úristen fordult volna el tőle.

- Ez is volt a céljuk - mondta Horatio. - Tudja, van egy olyan ér
zésem, mintha nem csak az olvasmányaiból ismerné ezeket a dol
gokat.

- Hogyan? - nézett rá döbbenten Murayaki.
- Úgy érzem, mintha saját tapasztalatból beszélne...
Az asszony most már hitetlenkedve nézett a hadnagyra.
- Elnézést kérek, de most arra céloz, hogy magam is kiegyen

súlyozatlan szektás voltam?
- Nem, nem, én...
-  Nagyon  sértő  ez  a  feltételezés  -  vágott  közbe  Murayaki 

könnyes szemmel, ám hirtelen nyugodt, könnyed hangnemre vál
tott.  -  Megbántom,  aztán  jöhet  a  megbocsátás.  Látja,  milyen 



könnyen manipuláltam? Nem sok hiányzott, hogy elnézést kérjen, 
pedig csak a munkáját végezte. Még néhány perc, és úgy tekint 
rám,  mint  a  legnagyszerűbb teremtésre,  amiért  hajlandó vagyok 
megbocsátani önnek.

Horatio bánatosan megcsóválta a fejét.
-  Gondolom, minderről  az ügyfeleivel  történt  beszélgetéseiből 

szerzett tudomást.
- Nem, a tapasztalataimat elsőkézből, magától a mestertől sze

reztem. Ő tanított meg arra, hogy a legcsekélyebb bűntudat nélkül 
manipuláljam az embereket. Régen gépeknek tekintettem a hitetle
neket; lélektelen embereknek láttam őket, akiket nekem kellett el
vinnem a műhelybe, ahol lelket leheltek beléjük. Az volt a dolgom, 
hogy eljuttassam ezeket a gépeket a műhelybe, ezért bármit meg
tehettem, hiszen nemes cél érdekében cselekedtem.

- Ön is toborzóként működött?
Az asszony biccentett.
- Méghozzá az egyik legjobb voltam. Az Isteni Megvilágosodás 

és Bölcsesség Rendjének voltam a tagja, melyet egy Boddhisatva 
Gaia nevezetű asszony vezetett. Az igazi neve Irene Caldwell volt.

- Nem tudtam, hogy női szektavezérek is vannak.
Murayaki felkapta a fejét.
- Miért, azt hiszi, csak a férfiak lehetnek karizmatikusak? A nők 

is nagy játékosok. Ha annak idején nem hoztak volna el tőlük, még 
most is nekik dolgoznék.

- Most pedig mások szolgálatába állítja a tudását.
Az asszony nem válaszolt.
- Értem, erről nem beszélhet - mosolygott a hadnagy. - Semmi 

baj.
- Tudja, mit jelent a retroaktív beleegyezés?
- Azt hiszem, igen. Általában olyan mentális zavarral küzdő sze

mélyeknél alkalmazzák, akik nem akarják bevenni a gyógyszerei
ket, ugye? Ezzel a módszerrel képesek észszerű döntést hozni, és 
folytatják a kezelést.

- Úgy van. Mi is ezt az elvet követjük: a célszemélyek eredetileg 
hevesen tiltakoznak a tevékenységünk ellen, ám később hálásak 
nekünk.

- Ingoványos talaj.
- Az bizony, Caine hadnagy. De miután annyi embert letaszítot

tam a mélybe, most kötelességemnek érzem, hogy segítsek, ahol 
tudok.



Horatio felállt.
- Ez dicséretes. Remélem, az ügyfelei is tisztában vannak ez

zel.
-  Eddig  alig  ötszázalékos visszaesést  tapasztaltam.  Nem va

gyok tökéletes, de... - Vállat vont. - Én is csak egy egyszerű halan
dó vagyok, nem?

- Mindannyian azok vagyunk - felelte Horatio.

A Vitalitás Klinika Miami északnyugati részén volt, a mocsaras 
terület közvetlen szomszédságában. Az itteni lakosok már hozzá
szoktak ahhoz, hogy olykor betéved a medencéjükbe egy-egy alli
gátor. A Hummer csikorogva végiggurult az apróra őrölt fehér kagy
lóval borított felhajtón, majd bekanyarodott a kovácsoltvas kapun. 
Horatiónak feltűnt a biztonsági kamera.

A Hummerral leparkolt a főépület előtt, amely inkább egy kisebb 
kastélyhoz  hasonlított,  mint  klinikához.  Horatio  kiszállt,  levette  a 
napszemüvegét és körülnézett. A késő délutáni napfény gyengé
den cirógatta a gondosan ápolt gyepet és a házat szegélyező sűrű 
bokrokat.

Az  üdvözlésére  siető  férfi  egy  úszómesterre  emlékeztette  a 
hadnagyot. Neoprén szandált, fehér nadrágot és a szeme színével 
megegyező akvamarin  trikót  viselt.  Fiatal,  napbarnított  és izmos 
volt, hullámos, fekete haja a vállát verdeste, s amikor szélesen el
mosolyodott, kivillant a tökéletes, fehér fogsora.

- Sajnálom, de ide nem parkolhat - mosolygott Horatióra bocsá
natkérően.

- Dehogynem - mosolygott vissza a hadnagy. – Ez egy hivatalos 
rendőrségi jármű, ráadásul egy Hummer. Ami azt illeti, oda parkol
hatok, ahová csak akarok... És ön kicsoda?

A férfi felhúzta a szemöldökét, ám a mosolya továbbra sem her
vadt le az arcáról.

- Randolph vagyok. Segíthetek valamit?
- Igen. Dr. Sinhurmával szeretnék beszélni.
- Megnézem, ráér-e - felelte Randolph. - Jöjjön velem, kérem.
A hatalmas üvegajtó egy márványpadlós helyiségbe nyílt. A fa

lakat  lakkozott  faburkolat  fedte,  középen egy méretes  recepciós 
pult terpeszkedett.

A pult mögött álló szőke lány ugyanolyan trikót viselt, mint a tár
sa.

- Jó napot! - mosolygott a hadnagyra. - Üdvözöljük a Vitalitás 



Klinikán!
Horatio megállt, visszafogottan a lányra mosolygott, majd a ke

zét csípőre téve megvillantotta az övére erősített jelvényét.
- Magának is jó napot kívánok - mondta.
- Marcie, légy szíves szólj Dr. Sinhurmának, hogy egy rendőr

tiszt keresi - mondta Randolph.
-  Természetesen - felelte a lány. -  Egy másodperc türelmet - 

mondta, és felkapta a telefont.
Várakozás közben Horatio körülnézett. A plafonon további két 

kamerát, az ajtó felett mozgásérzékelőt látott. A hatalmas ablako
kat művészies mintázatú rácsozat fedte.

Randolph  a  pult  mellett  állt,  nagy  lapátkezeit  összekulcsolta. 
Mosolya sem feledtette a hadnaggyal, hogy szükség esetén tigris
ként védi gazdáját.

Marcie letette a telefont.
- Rendben van, Randolph. Bekísérnéd az urat? Dr. Sinhurma a 

C szobában van.
- Kérem, kövessen.
Randolph benyitott  egy fehér ajtón -  fémből készült,  jegyezte 

meg magában Horatio -, majd végigmentek egy perzsaszőnyeggel 
borított  folyosón. Elhaladtak két ajtó előtt,  majd a harmadik előtt 
megálltak és Randolph bekopogott rajta.

- Jöjjenek be - hallottak egy szívélyes hangot.
Randolph kinyitotta az ajtót és intett Horatiónak, hogy lépjen be. 

A szoba belseje inkább egy nappalihoz hasonlított, mint vizsgáló
hoz; a távoli fal mellett egy kanapé, néhány kényelmes karosszék 
és egy alacsony, üvegből és krómacélból készült dohányzóasztal
ka állt.

A helyiségben két férfit talált,  egyikük a kanapén ült, a másik 
Horatio üdvözlésére sietett. A barna bőrű, karcsú férfi szandált, fe
hér nadrágot és akvamarin selyeminget viselt.

- Örülök, hogy megismerhetem - nyújtott kezet a férfi.
Horatio némi habozást követően kezet rázott a doktorral. Sin

hurma az ötvenes éveit taposta, fekete hajában őszes csíkok hú
zódtak. Határozott, ám kedves tekintettel nézett a vendégére.

-  Caine hadnagy vagyok -  mondta Horatio.  -  A Miami-Dade-i 
rendőrségtől jöttem, és ha nem bánja, feltennék önnek néhány kér
dést.

- Természetesen, hadnagy - felelte Sinhurma mosolyogva. - Ó, 
engedje meg, hogy bemutassam Mr. Kimet, az asszisztensemet - 



intett a kanapén ülő férfi felé. - Ugye, nem zavarja, ha ő is jelen 
lesz a beszélgetésen?

Az ázsiai származású, húsz év körüli férfi a főnökéhez hasonló 
fehér nadrágot és kék trikót viselt. Szó nélkül odabiccentett Horati
ónak.

- Nem, dehogy - mondta Horatio.
Sinhurma leült az egyik fotelbe, majd intett a hadnagynak, hogy 

ő is foglaljon helyet. Horatio elmosolyodott, de állva maradt.
- Az egyik pácienséről, Phillip Mulrooney-ról van szó.
A kedélyes mosoly nyomban eltűnt a doktor arcáról.
- Á, igen, Phillip - mondta. - Nagyon szomorú, nagyon tragikus.
- És felettébb furcsa.
- Az élet telis-tele van meglepetésekkel - jelentette ki Sinhurma 

ünnepélyes hangon. A mosoly ismét visszalopózott az arcára.
- Valóban az... mondja, mikor beszélt utoljára Philippel?
- A halála pillanatában is beszéltünk - felelte a férfi higgadtan.
- Értem. Miről volt szó?
- Lelki válságban volt, és megpróbáltam segíteni neki, hogy tisz

tázza a gondolatait.
- Nem fogalmazna pontosabban?
- Sajnos nem áll módomban, ugyanis nem szeretnék visszaélni 

az orvosi titoktartással.
- Ó? Azt hittem, a beszélgetés spirituális jellegű volt, nem pedig 

orvosi. - Horatio figyelte az orvos testbeszédét; a férfi tökéletesen 
nyugodtnak tűnt.

- A praxisomban ez a két dolog egy és ugyanaz, de annyit el
árulhatok, hogy nem jártam sikerrel.

- Mert megszakadt a beszélgetés?
Az orvos mögött a falon egy ugyanolyan absztrakt vízfestmény 

lógott, mint amilyent az étteremben látott.
- Nem. A téves döntése volt az oka.
Horatio tekintete visszavándorolt Sinhurmára.
- Nevezetesen?
- Sajnálom, de tényleg nem mondhatom el.
- Aha. Vagyis nem értettek egyet valamiben, aztán a páciense 

meghalt. Pontosan fogalmazok?
- Igen.
- Mióta volt Phillip Mulrooney a betege?
- Körülbelül tizennyolc hónapja. - Sinhurma szórakozottan meg

vakargatta a barkóját.



- És mennyi ideje dolgozott az éttermében?
- Körülbelül három hete.
- Normálisnak tartja, hogy munkát ad a pácienseinek? - Horatio 

Kimre pillantott, de a férfi kifejezéstelen arccal meredt maga elé.
- A pácienseimmel való kapcsolatom az életük minden területé

re kiterjed. Néha azt javaslom nekik, hogy az étkezési szokásaik 
megváltoztatása érdekében vegetáriánus környezetben dolgozza
nak.

- Ha jól értettem, az éttermében való munka a terápia részét ké
pezte. Fizetnek is ezért az kiváltságért?

Sinhurma felnevetett.
-  Az egész élet egy terápia, hadnagy. Én csak annyit  teszek, 

hogy felvilágosítom a betegeimet, hogy mely részekre fektessenek 
nagyobb hangsúlyt.

- Hát persze. Mondja, Mr. Mulrooney nem tett semmi olyasmit, 
amit nem kellett volna?

- Úgy érti, hogy megszegte volna a törvényt? Nem, nem tudok 
róla - felelte a doktor unott hangon.

Horatio érezte, hogy nem vezet sehova ez a beszélgetés. Mo
solyogva kezet nyújtott Sinhurmának.

- Köszönöm, hogy fogadott, doktor úr. Nem bánja, ha kicsit kö
rülnézek? Szeretnék ráhangolódni a helyre.

- Csak tessék - mondta a férfi, és határozottan kezet rázott a 
hadnaggyal, aztán a falra szerelt telefonért nyúlt.

Egy perccel később megjelent egy kék-fehér „egyenruhát” vise
lő fiatal nő. Döbbenetes zöld szeme volt, barna haját két copfocs
kába kötötte.

-  Caine  hadnagy,  engedje  meg,  hogy  bemutassam  Ruth-t  - 
mondta Sinhurma. - Ruth, kérem, mutassa meg a hadnagynak az 
intézményünket. Vezesse körbe.

- Rendben - mondta Ruth. A mosolya kissé félénk, bár barátsá
gos volt. - Kezelésre szeretne jelentkezni?

- Ki tudja? - nézett rá Horatio. - Az élet tele van meglepetések
kel...



3.

A MIAMI-DADE BŰNÜGYI LABORRAL szemközti ételbár szá
mos hurrikánt, gazdasági válságot, sőt szeszélyes divathullámokat 
is túlélt. Wolfe képtelen volt megállapítani, hogy az ebédlőpult felett 
ragyogó neonflamingók a nyolcvanas évekből itt maradt art deco 
retróelemek, vagy valódi ereklyék-e.

A labortechnikusokhoz és a szolgálaton kívüli zsarukhoz hason
lóan Calleigh is szívesen betért a Bellum Néni Étkezdéje nevet vi
selő helyre.

- Köszönöm - nézett fel a pincérnőre, aki biccentett, és az asz
talra tette a két jókora adag reggelit.

- Búzadara - jegyezte meg Wolfe fejcsóválva. - Hogy bírod meg
enni ezt az izét?

- Nem kell hozzá más, mint egy villa, meg némi jó étvágy - felel
te Calleigh. - Gyerekkorom óta eszem ilyesmit, tehát semmi okom, 
hogy leszokjak róla.

Wolfe beletúrta a villáját a tányérján gőzölgő szalonnás tojás
rántottába, és jóízűen beleharapott a pirítósba.

- Azt mondod? Tudod, az anyám sült löncshúsos szendvicsek
kel traktált, és azóta a szagától is kiráz a hideg...

- Hűha - húzta be Calleigh a nyakát, majd öntött magának egy 
kis szőlőlevet. - Hallom, H meglátogatta a diétás dokit.

- Igen. Tudom, hogy csak rövid ideje dolgozom nálatok, de úgy 
tűnt, nagyon fel volt pörögve.

- Horatio? Ugyan már, olyan, mint egy nagy, öreg kandúr.
- Engem inkább egy kiéhezett tigrisre emlékeztet.
Calleigh szélesen elmosolyodott, majd befalt egy púpozott villá

nyi darát.
- Mmm... mennyei - dünnyögte. - Bocs, nem illik teli szájjal be

szélni. - Lenyelte a falatot. - Gyerekkoromban volt egy macskánk, 
egy szürke cirmos. Tinának hívtuk. Igen sajátos módon fogta meg 
az egereket. Először is keresett egy helyet, amelyről biztosan tud
ta, hogy egeret rejt, majd összekuporodott. És várt. Hosszan, kitar
tóan,  órákon át.  Türelmesen, készenlétben várakozott.  Aztán az 
egér előbb-utóbb kidugta a fejét a lyukon, és Tina elkapta.

Calleigh ivott egy korty gyümölcslevet.
- Horatio is olyan, mint az a macska. Sose adja fel, nem lankad 

a figyelme. Csak figyel és vár.



- Vagyis az a felpörgetett állapot teljesen normális nála?
-  Ó,  az  változó.  A  legalacsonyabb  hőfokot  inkább  „lassú 

forrás”-nak nevezném.
- És milyen a legmagasabb?
Calleigh elkomolyodott.
- Az egy kicsit ijesztő. Olyan, mintha egy kitörésre készülő vul

kán mellett állnál.
Wolfe ivott egy kis kávét.
- Láttad már olyannak?
- Nem - felelte Calleigh immár mosolyogva. - De remélem, nem 

is fogom. Hacsak...
- Hacsak mi? - nógatta Wolfe.
- Hát... ha gyerekekről van szó, nem sok hiányzik ahhoz, hogy 

kiakadjon. Persze, sose veszíti  el a fejét, de közel jár hozzá. Az 
ilyen ügyek mindenkit  megviselnek,  de H úgy viselkedik,  mintha 
személyesen is érintett lenne.

- A gyerekek... - mondta Wolfe. - Igen, az kemény lehet...
- Jobb, ha mielőbb hozzászoksz, Ryan - tanácsolta Calleigh. - A 

munkánk egyáltalán nem kellemes, de vannak esetek, melyek kife
jezetten próbára tesznek bennünket. Egyszer olvastam egy soro
zatgyilkosról, aki egy faforgácsolóba hajigálta a meggyilkolt prosti
tuáltak tetemeit, s a húscafatokat megetette a disznókkal. Az áldo
zatokat az ürülékből kikotort csontdarabkákból nyert DNS alapján 
kellett azonosítani, és mire elkapták a pasast, a disznók nagy ré
szét már vágóhídra küldték, a húsukat pedig eladták.

- Ezért hívtál meg reggelizni? - kérdezte Wolfe.
- Dehogy. Azért hívtalak meg, mert éhesnek tűntél. Persze, te 

mindig éhesnek látszol...  Arra gondoltam, megragadom az alkal
mat, és elbeszélgetünk.

Wolfe lenézett a tányérjára, aztán felvett egy darabka szalon
nát, egy pillanatig farkasszemet nézett vele, majd bekapta és jóízű
en elmajszolta.

Calleigh mosolyogva  intett  a  pincérnőnek,  hogy  hozzon  még 
egy kis kávét.

Horatio nem is gondolta, hogy ilyen hatalmas birtokról van szó. 
A főépület mögött egy méretes medence, egy céllövészethez kiala
kított tér meg egy konditerem volt, melyeket fehér kagylókkal borí
tott ösvények kötöttek össze. Menet közben figyelmesen hallgatta 
Ruth jól begyakorlott beszédét, aki rutinos idegenvezetőként kalau



zolta.
-...és a klinika mögött találhatók a hálótermek - mondta a lány. - 

Dr. Sinhurma a saját otthonát is átépíttette, hogy még több helyet 
biztosíthasson  a  páciensének.  Jelenleg  két  tucat  vendégnek  tu
dunk férőhelyet  biztosítani,  de hamarosan tovább terjeszkedünk. 
Dr. Sinhurma még további kétszáz férőhelyet akar kialakítani.

- Ez igen - mondta Horatio. - Bár ez érthető is, hiszen ahogy 
hallottam, a Vitalitás-módszer igen népszerű.

- Ó, igen... elég hosszú a várólistánk. És Dr. Sinhurma személy
re  szóló  kezelésben  részesíti  a  pácienseit,  így  nem lehet  előre 
meghatározni, mennyi ideig maradnak nálunk.

- Mesélne a kezelésről?
Ruth odaintett  a közeli  ösvényen sétálgató párocskának, akik 

viszonozták a köszöntést. Az egyikük ismerős volt Horatio számára 
- a Miami Heats egyik dobója volt.

- Minden beteg más - folytatta Ruth. - A szervezetükben találha
tó méreganyagoktól és az életvitelüktől függően két hétig, de akár 
hat hónapig is maradhatnak. Néha hosszabb ideig is.

- Értem... és pontosan miből áll ez a méregtelenítési eljárás?
- Elsősorban szigorú vegetáriánus étrendből - semmi hús, se to

jás, tejtermékek, sőt még méz se. Dr. Sinhurma csak akkor fogadja 
a pácienseit, ha már legalább hat hónapig követték ezt az étrendet. 
A felvételt követően a páciens néhány napig egy barna rizsből és 
vízből álló tisztítókúrán megy keresztül. Minden hajnalban csopor
tos tornák, ebéd és vacsora után személyre szabott tornagyakorla
tok. Esténként „buzdító ülések”, lefekvés előtt pedig vitaminterápia 
van.

- Buzdító ülések?
- Egyfajta csoportterápia, melyen megosztjuk egymással a ta

pasztalatainkat,  tanácsot  kérünk  és  kapunk  arra  vonatkozóan, 
hogy  mit  teszünk  helyesen,  miben  hibázunk.  Kissé  unalmasan 
hangzik, de nagyon felemelő, és Dr. Sinhurma nagyon ért hozzá, 
hogy megnyíljunk előtte.

Ebben nem is kételkedtem, gondolta Horatio.
- Énekelgetnek is? - kérdezte.
Ruth meglepődve nézett a hadnagyra. -  Néha igen... ilyenkor 

mindig sokat nevetünk. Honnan tudta?
Horatio vállat vont, de nem felelt.
- Céllövészet, úszás, hálótermek... ez az egész inkább egy nyá

ri táborra hasonlít. Már csak a tábortűz és a kísértethistóriák hiá



nyoznak.
- Az sajnos elmarad, de a vendégeink a buzdító ülések mellett 

lelki támogatásban is részesülnek. Dr. Sinhurma nagyon bölcs em
ber - tette hozzá a lány kissé védekező hangon.

- Mi történik a páciensekkel, miután elhagyják a klinikát?
- Továbbra is betartják az előírt étrendet, és Dr. Sinhurma online 

buzdítja őket. Ezenkívül hetente bejárnak kontrollra.
- Maga mennyi ideje van itt, Ruth?
- Több mint egy éve. De meg kell értenie, hogy minél több időt 

töltünk itt, annál tovább szeretnénk maradni. Ezért is jelentkeztem 
erre az önkéntes munkára.

- Úgy tudom, Phillip Mulrooney hosszabb ideje dolgozott itt. A 
lány elkomolyodott.

- Ó. Igen, ő már jóval a hálótermek kialakítása előtt itt volt. A kli
nika megnyitása óta itt volt.

Horatio megállt.
- Bocsásson meg. Jól ismerte?
- Semmi baj. - Ruth lesütötte a szemét, majd a hadnagyra né

zett. - Barátok voltunk. Felfoghatatlan, hogy így ért véget az élete.
- Dr. Sinhurma túltette magát a történteken.
- Tudja, volt egy kis nézeteltérése... Phillippel.
- Ezért dolgozott az étteremben? Büntetésből?
A lány nem válaszolt, bár Horatio látta rajta, hogy lenne monda

nivalója. Gyengéden megfogta a vállát.
- Tudom, hogy nem akarja bajba keverni Dr. Sinhurmát - mond

ta kedvesen. - De ha semmi köze Phillip halálához, akkor minden 
információra szükségünk van, hogy tisztázzuk a helyzetét.

-  De... de azt hittem, Phillipet agyoncsapta a villám. Vagyis... 
nem gondolja, hogy... ó, istenem. Nem tudom. Nem tudom, mit te
gyek. - Ruth álla megremegett, az arcán végigfolytak a könnyek.

- Semmi baj, Ruth - mondta Horatio, majd előhúzott egy zseb
kendőt és odaadta a lánynak.

-  Köszönöm - hálálkodott  Ruth.  -  Csak...  csak összezavarod
tam. Tudja, régen Phillip nagyon közel állt Dr. Sinhurmához. Régen 
a főépületben lakott, még jóval a hálótermek kiépítése előtt. Aztán 
néhány héttel ezelőtt minden megváltozott. Egy este Phillip átjött 
hozzám,  és  elmesélte,  hogy  Dr.  Sinhurma tejesen  megőrült,  és 
összevissza ordítozik istenről és ördögről, meg az Édenkertről. Na
gyon zaklatott volt. Utána átköltözött az egyik hálóterembe.

- Figyeljen ide, Ruth. Tudom, hogy nagyon tiszteli Dr. Sinhur



mát, de nem hiszem, hogy jót tenne magának, ha továbbra is itt 
maradna.

A lány könnyes szemmel nézett a hadnagyra.
- Talán igaza van. A doktor úr egyszer megkért valamire... érez

tem,  hogy  nem helyes.  Azóta  is  rosszul  érzem magam,  ha  az 
eszembe jut.

- Elnézést, hogy rákérdezek, de szexuális jellegű volt a dolog? 
Ha igen, akkor megszegte a törvényt, és...

- Nem, nem, ez nem olyan... vagyis nem egészen olyan. Erről 
inkább nem beszélnék, jó? De nem kezdett ki velem. - Ruth vett 
egy mély lélegzetet, majd hosszan kifújta a levegőt. - Én tényleg hi
szek benne. Mielőtt  idejöttem, kövér voltam és csúnya.  Teljesen 
megváltoztam.

- Az lehet, hogy kövér volt, de hogy csúnya... Ezt nem hiszem.
A lány mosolya ezúttal őszintének tűnt.
- Nagyon kedves, de ha meglátná az akkori fényképeimet, rög

tön meggondolná magát.
- Ezt kétlem - mondta Horatio. - De megsúgom magának, hogy 

született kétkedő vagyok. Ruth, kérem, ígérjen meg valamit.
- Mit?
Horatio  elővett  a  zsebéből  egy névjegykártyát,  és odaadta a 

lánynak.
- Ígérje meg, hogy ha úgy érzi, veszélyben van az élete, azon

nal elhagyja ezt a helyet és felhív. Van hová mennie? Barátok, ro
konok?

Ruth elvette a névjegyet, majd megrázta a fejét.
- Nem igazán. Tampából jöttem ide, és a klinikán kívül senkit 

sem ismerek.
- Ha szükséges, menjen el egy motelba. Rendben?
Ruth zsebre tette a névjegyet, és bólintott.
- Rendben. Tényleg azt hiszi, hogy Dr. Sinhurmának köze lehet 

Phil halálához?
- Ezt akarom kideríteni...

Calleigh az egyik munkaasztalnál ült, s egy nyomtatott szöveget 
tanulmányozott, amikor Horatio belépett a helyiségbe.

- Szia, Horatio - köszöntötte vidáman. - Hogy ment a klinikán? 
Találkoztál valamelyik hírességgel?

- Csak egy profi sportolóval, de neki is máshol lenne a helye. Te 
mit találtál?



Calleigh odanyújtotta a lapot.
- Ezt most kaptuk. A tömegspektrométer elemezte az anyagot, 

amelyet az étterem tetején találtál.
Horatio beleolvasott a szövegbe.
- Ötvenhét százalék kálium-nitrát, harminckét százalék dextróz, 

tíz százalék ammónium-perklorát. Ez mindenesetre megmagyaráz
za az édeskés illatot, hiszen az anyag egyharmada cukor volt.

- Mi lehet az, H? Valamilyen akcelerátor?
- Pontosan. Általában a rakétamodelleknél alkalmazzák ezt  a 

vegyületet.
- Szóval valaki kilőtt egy rakétát a tetőről?
- Úgy tűnik.
- Nos, ami felszállt, annak valahol földet is kellett érnie.
Ekkor benyitott hozzájuk Ryan Wolfe.
- Segíthetek valamit? - kérdezte.
Horatio összenézett Calleigh-vel.
- Tudod, Ryan - mosolygott Calleigh bűbájosan -, lenne egy kis 

munka a számodra.

Mielőtt felvették volna a helyszínelőkhöz, Ryan Wolfe járőrként 
dolgozott. Hozzászokott ahhoz, hogy megfigyeljen egy-egy környé
ket,  vagy hogy bekopogjon az emberekhez...  de ettől  még nem 
szerette az ilyen jellegű feladatokat.

A huszonharmadik ajtó, gondolta nagyot sóhajtva. A bizonyíték
gyűjtés sosem volt ellenére, csupán a tanúkkal folytatott beszélge
tés szokta kiborítani.

A hazugokkal jól tudott bánni, de az emberek többsége hiányo
san, ellentmondásosan vagy teljesen tévesen számolt be egy-egy 
eseményről.

Bekopogott az ajtón.
- Egy pillanat! - hallotta a spanyolos kiejtésű hangot, melyet dü

hödt kutyaugatás kísért.
Nyílt  az ajtó,  és egy kopaszodó,  jól  megtermett,  fekete baju

szos, kubai származású férfi nézett vele farkasszemet. A férfi egy 
combközépig érő köntöst viselt, lábánál egy uszkár toporgott.

- Eegen? - mondta a férfi, mire az uszkár morogni kezdett.
- Miami-Dade-i rendőrség - mutatta fel Wolfe az igazolványát. - 

Egy bűntényben folytatunk nyomozást, és bizonyítékot keresek a 
környéken. Feltehetek önnek néhány kérdést?

A férfi nagyot nézett.



- Hóóógyne.
- Egy rakétát keresek. Egy hosszú cső, az oldalán ventilátor

szárnyakkal, a teteje kúp alakú, feltehetően kartonpapírból készült. 
Elképzelhető, hogy az egyik fára vagy a tetőre esett.

A férfi elgondolkozott a hallottakon. A kutya felháborodva mor
gott a lábánál.

- Egy csövöt kérés? - kérdezte a férfi.
- Igen.
- Kábé ilyén hóóósszú? - Azzal széttárta a karjait, s a mozdulat

tól a köntöse is szétnyílt. Wolfe nem tartott igényt a látványra.
- Azt hiszem - mondta, és igyekezett a férfi szemébe nézni.
- Szárnyák is vannak rajta?
A férfi a homlokát ráncolta. Aztán a zsebébe nyúlt, kivett belőle 

egy szivart, majd a másik zsebéből előkotort egy öngyújtót és rá
gyújtott.

- Nem hiszééém, hogy láttám ilyesmit.
A kutya felugatott, mire Wolfe elkövette azt a hibát, hogy lené

zett, de aztán gyorsan elkapta róla a pillantását.
-  Megengedi,  hogy körülnézzek a hátsó udvarán? Nem tart... 

sokáig.
A férfi hosszan, ráérősen szippantott egyet a szivarjából.
- Engedem, de vigyázz a kutyukakával - mondta, és becsukta 

az ajtót.
- Remek - motyogta Wolfe. - Majd odafigyelek.

A Miami-Dade-i bűnügyi laborban olyan gyakran hangzott el a 
„Mit találtál?” kérdés, hogy akár köszönésnek is beillett volna. Ami
kor Yelina észrevette a liftnél várakozó Horatiót, ő is ugyanezeket a 
szavakat intézte hozzá.

- Nagyon rossz érzésem van - felelte a hadnagy.
- Mivel kapcsolatban?
-  Kirpal  Sinhurma doktor  úrral.  Kimentem az intézményéhez, 

bocsánat, a „klinikájára”, de a látottak korántsem kergettek vallásos 
révületbe. Inkább amolyan déjá vu érzésem támadt tőle.

- Ó, csak nem a régi emlékek?
- Nem is egy. David Koresh, Jim Jones, Moon tiszteletes...
- Szerinted egy szektáról van szó?
- Beszéltem egy szakértővel,  és a hallottak alapján pontosan 

ugyanazokat  a  technikákat  alkalmazza.  A követőitől  megvonja  a 
táplálékot és az alvást, szigorúan figyelteti a környezetüket, és fo



lyamatosan bombázza őket az üzeneteivel. A csoportos tevékeny
ségekkel, mint például a közös éneklés meg a testedzés, testileg-
szellemileg lefárasztja őket, míg végül megszűnnek önállóan gon
dolkodni. Egyeseket „terápia” ürügyén ingyen munkára is fogott - 
mondta Horatio undorodva.

Yelina kétkedő arccal nézett rá.
- Biztos vagy benne, Horatio? Rengeteg hírességet találsz a pá

ciensei között, akik csak le akarnak adni pár kilót.
-  Hát  ez  az  -  mordult  fel  Horatio.  -  A  fitnesz-filozófiájával 

könnyedén átcsúszott a radar alatt. Megveszed a könyvét, hallod, 
ahogy valamelyik híres színész lelkendezve meséli, hogy az új ét
rend gyökeresen megváltoztatta az életét, a honlapja tele van min
denféle homályos New Age ideológiával. Semmi szélsőséges gon
dolat, semmi ellentmondás. De amint betetted a lábad a klinikájá
ra... ott már nagyban játszanak.

- Jó, jó, de ettől még nem biztos, hogy gyilkos - tiltakozott Yel
ina. - Mindig azt mondod, hogy hagyatkozzunk a bizonyítékokra.

A liftajtó kinyílt.
- Most is azt mondom - válaszolta, ahogy kiszálltak -, és lefoga

dom,  hogy  bombabiztos  alibivel  rendelkezik.  Bár  ez  pont  olyan, 
mint amikor a maffia feje ártatlannak vallja magát, mert nem volt je
len, amikor meghúzták a ravaszt.  Yelina, én beszéltem ezzel  az 
alakkal. Belenéztem a szemébe.

- Valóban? És úgy nézett ki, mint egy pszichopata?
- Ellenkezőleg. Kedves, jóságos, nyílt  szívű, tökéletesen nyu

godt ember benyomását keltette. Rendkívül karizmatikus egyéni
ség.

- Akkor bizony nincs mit tenni, dugjuk rács mögé - vágta rá gú
nyosan a nyomozó.

Horatio önkéntelenül is elmosolyodott.
- Képtelen voltam kibillenteni az egyensúlyából. Emlékszel még 

Seth Locklandre? - Locklandet öt évvel korábban sorozatgyilkos
ság és nemi erőszak miatt ítélte el a bíróság. Horatio és Yelina is 
jelen volt, amikor a férfi megkapta a méreginjekciót. Lockland vi
gyorogva és kacsintva búcsúzott az élettől.

- Hogyne emlékeznék. Az a nyomorait bezárkózott a saját kis vi
lágába.

- Pontosan. Ebből a pasasból is ugyanolyan higgadt arrogancia 
árad,  Yelina.  Kijelentette,  hogy  Isten  végzett  Mulrooney-val...  és 
persze gondoskodott róla, hogy az egyik csatlósa is tanúja legyen 



a beszélgetésünknek, így a hívei is tudomást szereznek arról, hogy 
mivel jár a szabályok megszegése. Érinthetetlennek képzeli magát.

- Te pedig bebizonyítod neki az ellenkezőjét? - kérdezte Yelina.
- Csak azt bizonyítom, amit eddig is. Az igazat.

A Dél-Dade-ben található Légkörkutató Technológiák Intézeté
nek világszerte elismert alkalmazottai a villámlással és annak hatá
saival foglalkoznak. Az intézet nem véletlenül helyezte Floridába a 
székhelyét, ugyanis ebben az államban meg Texasban számolták 
a legtöbb villámlás okozta sérülést az egész országban. Horatio 
benyitott a vastag üvegajtón. A délre néző üvegfalnak köszönhető
en fényárban úszott  a tágas fogadótér.  A helyiség végében egy 
hosszú íróasztal állt, a távolabbi falat egy villámról készült óriási 
fotó  uralta.  A számítógép  mögött  egy  ötvenes,  rövid,  ősz  hajú 
asszony dolgozott, de Horatio láttán barátságosan elmosolyodott.

- Helló - köszöntötte.
- Dr. Wendallhoz jöttem. Megbeszéltük - mondta a hadnagy.
- Máris szólok neki - felelte az asszony. A beszéde alapján ke

let-európai lehetett. Cseh, lengyel, talán horvát... - gondolta Hora
tio.

Alig egy pillanattal később egy negyven körüli, kopasz, kék la
borköpenyt viselő férfi bukkant elő. Csibészesen a látogatójára mo
solygott; sűrű szemöldöke olyan fekete volt, mintha filctollal festet
ték volna a szeme fölé.

- Jó napot! Maga biztosan Caine hadnagy!
- Kérem, szólítson csak Horatiónak.
- Jöjjön be a laborba, éppen nyakig ülök egy munkában.
Végigmentek a folyosón, majd beléptek a 4B számú laboratóri

umba. A helyiségben számos munkaasztal sorakozott, egy hosszú 
pulton egy szétszerelt elektromos felszerelés, mellette egy zava
ros, fehéres folyadékkal teli akvárium árválkodott.

Dr. Wendall kihúzott egy műanyag széket az egyik asztal mellől, 
és hellyel kínálta a hadnagyot, majd ő is letelepedett.

- Csak adatokat egyeztetek - mutatott vidáman az egyik képer
nyőre, melyen hihetetlen sebességgel peregtek lefelé a betűk és a 
számok. - De boldogan segítek, ha tudok. A telefonban valami vil
lámlás okozta emberölésről beszélt.

- Úgy van. Gondoltam, felvilágosítást kérek a témában.
Wendall jókedvűen felkuncogott.
- Bevallom, nem sokszor hallom a villámlást és az emberölést 



ugyanabban a mondatban. Szeretném leszögezni, hogy az embe
rek többsége túléli a villámcsapást, és az esetek alig egyharmada 
lehet  halálos  kimenetelű.  A villámból  nagyon  ritkán  lesz  gyilkos 
fegyver.

- A tapasztalataim alapján az elkövetők nagy alapossággal vá
lasztják ki a gyilkos fegyvereket - mosolygott Horatio. - És jó okom 
van azt hinni, hogy ennek a gyanúsítottnak nem véletlenül esett a 
választása erre az „eszközre”.

- Gondolom, Zeusz és Thor kiesik a gyanúsítottak listájáról, en
nek ellenére mégis lehetségesnek tartom. A villámlás csak az Álla
mokban legalább száz ember halálát okozza évente; már csak az a 
kérdés, hogy miként vették rá az áldozatot, hogy ott legyen, ahol 
agyoncsapta a villám. Talán odakötözték egy villámhárítóhoz?

-  Nem egészen...  -  Horatio elmagyarázta,  hol  találták meg a 
holttestet.

- A vécén? Hát... végül is Elvist is ott találták meg, így legalább 
jó társaságban van. És azt mondja, éppen telefonált?

- Igen, a mobilján.
- Hm. Elég sok emberbe csap bele a villám telefonálás közben, 

de általában vezetékes telefonról van szó, ami kiváló konduktor. 
Egy ideig az a szóbeszéd járta, hogy a mobiltelefonok vonzzák a 
villámokat, de ez puszta városi legenda, hiszen a mobiltelefonok 
körülbelül  hatszáz  milliwattos,  mindenirányú  rádióhullámmal  mű
ködnek, ami egyáltalán nem jelent veszélyt az emberre. Az áldozat 
dobhártyája nem sérült meg?

- Tudomásom szerint nem.
- Ha a villám a telefonon keresztül érte el, akkor legalább az 

egyik dobhártyájának be kellett volna szakadnia. - Wendall a kép
ernyőn végigcsorgó számokra, majd Horatióra pillantott. - A villá
mok azonban kiszámíthatatlanok. Volt egy eset Dániában, amikor a 
villám becsapott az ablakon, a polcon minden második tányért da
rabokra  tört,  bevert  hatvan  ablakszemet  és  a  házban  található 
összes  tükröt,  majd  „kiugrottt”  az  ablakon  és  agyoncsapott  egy 
disznót meg egy macskát.

- A mi helyszínünkön nem voltak állatok, ezt bizton állíthatom - 
jelentette ki Horatio. - Azonban volt valami a tetőn... rájöttünk, hogy 
kilőttek egy rakétát.

Wallace döbbenten nézett a hadnagyra.
- Ugye, viccel? - szólalt meg halkan.
- Sajnos nem.



Wendall a fejét ingatta.
- OK, így minden más megvilágításba kerül... Most mar értem, 

hogyan történhetett. De azt hiszem, valaki mással kellene beszél
nie.

- Ó... - Horatio érdeklődve előrehajolt. - És ki lenne az illető?
- A neve McKinley... Jason McKinley. És azt is meg tudom mon

dani, hol találja.



4.

CALLEIGH FINTOROGVA lépett be a laborba.
- Miért van az, hogy mostanában ahányszor meglátlak, mindig 

sült hús illatot érzek?
- Biztos vagy benne? - vigyorgott Delko, és megkavart valamit a 

Bunsen-égőre helyezett apró fémtálkában.
Calleigh letette az irattartót az asztalra.
- Tudod, nagy bajban leszel, ha H rájön, hogy a laborban koty

vasztod össze az ebéded.
Delko elzárta a lángot.
- Ez nem az ebédem, hanem inkább összehasonlítási alap. - 

Egy kanállal kiszedett néhány adagot a sűrű, szürkés anyagból, és 
egy kisebb tányérra  helyezte.  Egy  másik  tányéron is  hasonlóan 
szürke anyag pihent. - Nem hagyott nyugodni az áldozat gyomor
tartalma - magyarázta. - Félig emésztett állapotban lévő hambur
ger. Nem sokkal a halála előtt fogyaszthatta el.

- Talán kiszaladt ebédelni - vélte Calleigh.
-  Megnéztem az  összes  éttermet  a  közelben,  de  chilit  sehol 

sem találtam. Arra sem találtunk bizonyítékot,  hogy otthonról  vitt 
volna magával ebédet, és ebből arra a következtetésre jutottam, 
hogy a  chili  az  étteremből  származhatott.  A kukában talált  üres 
hamburgeres tasak is erre utal.

-  Ennek semmi értelme. Nem szolgálnak fel  húst,  és kétlem, 
hogy megengedték neki, hogy a konyhájukban sütögesse a ham
burgerét.

Delko bólintott.
- Igen, a legtöbb vega nem is használja azt az edényt, amelyről 

tudja, hogy húst főztek benne. De mi van akkor, ha nem is tudta, 
hogy húst eszik?

Delko az első tányérra mutatott.
- Ez egy normális hamburger. Ez pedig - mutatott a másikra - 

egy TZP, azaz texturált zöldségprotein. Húspótló.
- A vegetáriánusok gyakran helyettesítik TZP-vel a hamburgert. 

Még hasonlít is a kettő. Itt van ez a csomag a Földi Paradicsomból; 
ezt keverik bele néhány ételükbe. Találd ki, mi volt  a napi menü 
Mulrooney halála napján?

- Csak nem vegetáriánus chili?
- Tégy hozzá némi babot, paradicsomot, egy csomó fűszert... és 



még egy vega sem tudja megkülönböztetni a hústól.
- Tehát valaki húst etetett vele? De miért?
- Én is törtem rajta a fejem. Megtudtam, hogy sok vegetáriánus 

nagyon rosszul lesz, ha véletlenül húst eszik, még akkor is, ha nem 
tudnak róla. Mivel az állati proteineket alacsonyabb pH-val emészt
jük meg, mint a növényi proteineket, a húsevéssel magasabb gyo
morsavat termelünk, így aztán kielemeztem az áldozat gyomortar
talmának a pH-értékét. - Delko átnyújtott Calleigh-nek egy papírt.

- Egy egész egy? - bólintott a szőke helyszínelő. - Ez borzasz
tóan alacsony.

- És borzasztóan savas. A hányingerhez éppen elegendő.
- És ezzel az áldozatot máris bekergették a mosdóba, ahol vagy 

ráült a vécére, vagy éppen előtte térdelt. Na jó, de ki adta oda a 
húst?

- Már azt hittem, sose fogod megkérdezni. Levettem az ujjle
nyomatot arról az üres hamburgeres tasakról, és a győztesünk... 
Shanique Cooperville, az egyik pincérnő.

- Horatio tud róla?
- Már beszéltem vele. Be fogja hozatni, de azt mondta, előtte 

még ki akar deríteni valamit. Te hogy haladsz?
Calleigh a falnak támaszkodott, karjait összefonta és fáradtan 

felsóhajtott.
- Nem is tudom. Megvizsgáltam azt a csődarabot, amit kiszed

tem a falból, de a réz elég puha fém, és annyi szerszámnyom van 
rajta, hogy fogalmam sincs, melyek keletkeztek szerelés közben. A 
villám okozta égésnyomból már kiokoskodtam valamit, de nem tu
dom határozottan megbecsülni, hogy pontosan hol ütötte át a csö
vet. Először arra gondoltam, hogy egy kampó vagy csíptető nyo
mait látom, de nem bírom azonosítani.

- Ujjnyomok?
- Ja, néhány látens. Az AFIS-ben nincs találat, de gondoltam, 

összevetem őket a hamburgeres tasakon talált ujjlenyomatokkal. - 
Felvette a dossziét, és kivett belőle néhány papírlapot.

- Ide vele - nyúlt érte Delko, majd felkapott egy nagyítóüveget, a 
papírlapokat az asztalra teregette és egyenként megvizsgálta őket. 
- Semmi. Sajnálom.

- Túl szép lett volna, hogy igaz legyen - jegyezte meg Calleigh 
csalódottan, s eltette a lapokat. - Lenyomozom a vállalkozót, aki a 
vízvezetéket szerelte.

- Én addig megvizsgálom a turmixgépet és a késeket.



- Kissé lelassultál, barátom - mondta Calleigh.
- Hékás, épp most sikerült azonosítani egy ujjlenyomatot - tilta

kozott Delko. - Ha golyó lett volna, csak úgy repkednél örömödben.
- Hatalmas vigyorral a képemen. Igazad van. Egyébként is, a 

chilikészítés olyan pasis dolog...

A fiúk  meg a  játékszereik,  gondolta  Horatio.  Egyes  dolgokat 
képtelenek vagyunk kinőni...  mint például azt,  hogy folyton fellö
vünk valamit az égre. Vagy egyszerűen szükségét érezzük annak, 
hogy robbanóanyagokkal játszadozzunk.

Felsandított  a betonalapzatra épített,  három emeletnyi  magas 
faállványzatra. A környéken mindössze egy kis fehér lakókocsit lá
tott.

- Jason McKinley? - kiáltott fel Horatio az állvány mellől.
A torony tetején körbefutó korlát felett kidugta valaki a fejét.
- Igen?
- A Miami-Dade-i rendőrségtől jöttem. Feltennék önnek néhány 

kérdést, ha ráér.
- Jöjjön fel - kiáltotta a férfi egy rövidke szünetet követően, majd 

behúzta a fejét.
A szerkezet külső oldalán cikcakkosan haladt felfelé egy lépcső, 

mely a tetőn egy egyszerű pallóban ért véget. Egy rövid, kócos, fe
kete  hajú,  huszonöt  év  körüli  férfi  egy  jókora  fatönk  nagyságú, 
szürke  fémláda  mellett  térdelt.  Bő,  khaki  színű  rövidnadrágot, 
hegymászó cipőt és kifakult, narancssárga trikót viselt. A szerkezet 
tetején tucatnyi, legalább egy méter hosszú cső kandikált ki a ma
gasba. A csövek másik végét a betonba ágyazták. A férfi egy elekt
romos vezérlődobozt tartott a kezében.

- Nem akarom zavarni - szabadkozott Horatio -, de Dr. Wendall 
azt mondta, maga mindent tud az ROV-ról.

McKinley kíváncsian a hadnagyra nézett.  Állán egy kócos kis 
körszakáll bodorodott.

- A rakéta okozta villámlásról? Nos, akár le is tagadhatnám, de 
a tevékenységem láttán senki se hinne nekem.

- A nevem Horatio Caine - mosolygott a hadnagy. - Ugye nem 
bánja, ha kíváncsiskodom egy kicsit?

- Kérem, szólítson Jasonnek. Mire kíváncsi?
- Magára a folyamatra... Hogyan működik ez az egész?
Jason előhalászott a zsebéből egy rágógumit, és kibontotta.
- Alapjában véve benyomunk egy rakétát az égiháború hátsójá



ba, mire az ingerült lesz és válaszképpen a lelket is kirobbantja a 
rakétából. Nem is sejti, hogy egy csomó okostojás a földön egy na
gyon hosszú drótot kötött a rakéta végére, így a villámlás egyene
sen a  földre,  pontosabban a  műszereinkhez  vezethető.  -  Jason 
gyorsan befalta a rágógumit.

- Nézze, Jason, a jelvényem ellenére magam is amolyan okos
tojásnak számítok, tehát ne kíméljen.

- Komolyan mondja? - nevetett fel a fiú. - Nos, először is egy 
műszer segítségével megkeressük a megfelelő mezőt a cumulus 
congestusban. A felhő alja általában negatív, a teteje pedig pozitív 
töltésű.  Amennyiben  a  töltet  -  legyen  az  negatív  vagy  pozitív  - 
emelkedni kezd a felhő bázisába, a mi műszereinken ennek az ér
téknek az ellentéte jelenik meg.

- Milyen erős töltetre van szükségük?
- Csak tizenegy kilovolt per méter, vagy annál magasabb érték

nél lőjük ki a petárdánkat, úgy hatszázkilencszáz méter magasság
ba.  A rakétához  egy  Kevlar  borítású  rézdrótot  rögzítünk,  amely 
egyenesen ide vezeti az áramot... - magyarázta, és büszkén meg
veregette a mellette álló ládát -, és ezáltal nyomon követhetjük az 
odafenn zajló folyamatot.

- És ki fizeti a számláikat?
- Hogy kinek adjuk el a kutatásainkat? Ez változó: az Elektro

mos Műveknek, repülőgépgyáraknak, a NASA-nak. Ösztöndíjra is 
kapunk pénzt, én is így kerültem ide.

Horatio bólintott.
- Érdekes munkának tűnik.
- A legtöbbször igen, de a laikusok már nem ennyire lelkesek.
-Én mindig jobban szerettem Batmant, mint Marvel századost.
- Én is! Tudja, az emberek el se tudják képzelni, hogy Batman 

denevérbarlangja a világ legjobb bűnügyi laborja lehetett.
- Nem lehetünk mind milliárdos playboyok - jegyezte meg Hora

tio. - Szóval innen lövi ki a petárdáit. Csinos jószág.
- Ejha!
- Semmi komoly. Csak kissrác koromban bohóckodtam egy ide

ig a petárdákkal. Később a bombakeresőknél is dolgoztam. Megle
pődne, ha tudná, milyen gyakran készítenek robbanóanyagot a pe
tárdákból.

- Ezért van itt? - kérdezte Jason. - Azt hiszi, valaki egy rakétából 
készített robbanótöltetet?

- Nem egészen. Szerintem valaki egy rakéta segítségével elő



idézett egy villámlást, hogy megöljön valakit.
Jason a homlokát ráncolta.
- Szerintem meg lehet csinálni, de azért ne vesztegesse az ide

jét a drót keresésével.
- Miért ne?
- Mert az áram miatt elpárolog. Sitty-sutty köddé válik. A rakéta 

rendszerint túléli a műveletet... egyébként megtalálták már?
- Még nem, de keressük...

Wolfe szorgosan átkutatta a mellékutcákat, a hátsó udvarokat, 
végigjárta a környék legmagasabb épületeit, annyi háztetőre má
szott fel, ahányra csak tudott. Megvizsgálta a fák koronáját, körül
nézett a játszótereken és az erkélyeken, megnézte a ponyvatető
ket, mindenkivel szóba elegyedett, de nem járt eredménnyel.

Nem állt szándékában feladni. Megállt az egyik utcasarkon, és 
átgondolta a dolgot. Aki kilőtte azt a rakétát, feltehetően nem akar
ta, hogy megtalálják, ami azt jelenti, hogy minden bizonnyal olyan 
színűre festette, hogy senkinek se tűnjön fel. Az is lehet, hogy a ki
lövést követően felrobbant, tehát nem is egy egész rakétát, hanem 
apró darabkákat kell keresnie. Ha más rakétamodellekhez hason
lóan ez is kartonpapírból készült, az eső teljesen eláztatta.

-  Akkor  hát  alaktalan,  ázott  kartonpapír  darabkákat  keresek. 
Gond egy szál se - dörmögte.

Felnézett  az  égre,  mintha  gondolatban  a  rakéta  röppályáját 
akarná feltérképezni.

Az utcát vizslatta. Közepes, nem túl nagy forgalom. Ekkor elha
ladt előtte egy autóbusz, majd a háztömb közepénél megállt. Csak 
egy ázsiai származású asszony szállt le róla.

Wolfe előkapta a telefonját, felhívta a labort és kérte, hogy kap
csolják neki Calleigh-t.

- Halló.
- Calleigh, megnéznél nekem valamit? Sürgős lenne.
- Mi kellene, Ryan?
- Kinn vagyok Coral Gablesben, és ki akarom deríteni, pontosan 

mikor halad el itt egy bizonyos autóbusz.
- Miért nem a közlekedési vállalatot hívod?
- Erre én is gondoltam, de nem akarok tíz percig valami hülye 

automatát hallgatni. A te hangod sokkal kellemesebb.
- Ó, de édes! Na, add meg a pontos címet. - Miután Wolfe be

diktálta a címet, Calleigh így folytatta: - Okés, máris nézem a ne



ten...  Mákod van. Az első busz reggel 6:45-kor  áll  meg annál a 
megállónál, majd este 6:40-ig, félóránként halad el arra. Aztán este 
11-ig már csak óránként egyszer jár.

- Pontosan ezt akartam hallani.
- Mit akarsz azzal a busszal?
- Gyanítom, hogy nem csak utasokat, hanem egy ellőtt petárdát 

is szállít.
Wolfe megköszönte Calleigh-nek az információt, majd felhívta a 

közlekedési  vállalatot,  hogy  kiderítse,  pontosan melyik  autóbusz 
vezetőjével kell beszélnie. Calleigh-t is megkérhette volna erre, de 
nem akarta tovább feltartani.

Húsz perccel később már fel is villantotta a jelvényét az egyik 
buszvezetőnek. A kreol bőrű asszony olyan tekintettel méregette, 
mintha hamis bérletet mutatott volna be.

- Elnézést kérek - mondta Wolfe. - Tegnap is ezen a vonalon 
haladt?

- Igen - felelte az asszony gyanakodva. - Csak nem mószerolt 
be az a részeg fazon, akit leszállítottam?

- Szó sincs róla. Tegnap is ugyanezt a buszt vezette?
Az asszony rosszallóan ráncolta a homlokát.
- Igen, azt hiszem. De miért, mi történt?
- Nem hallott véletlenül valami koppanást vagy csattanást eb

ben a megállóban, mintha valami ráesett  volna a busz tetejére? 
Úgy háromnegyed három körül?

- Ezen az útvonalon mindig hallok valamit, de ha nem lőfegyver
ről van szó, már fel se veszem.

- Megkérhetem, hogy várjon itt egy pillanatig?
Egy idősebb, fekete asszony aggódva figyelte a párbeszédet.
- Sokáig tart? - kérdezte. - Időre kell mennem, nem akarok el

késni.
- Ígérem, gyors leszek - mosolygott rá Wolfe.
Ezután a csuklós busz végéhez ment, majd a fém létrán felmá

szott a tetejére.
A harmonikaszerű gumiredők között meg is találta, amit kere

sett:  egy  90  centiméter  hosszú,  kartonpapírból  készült,  feketére 
festett csövet.

- Probléma megoldva - dünnyögte a fiatal helyszínelő.

- Halló! Caine hadnaggyal beszélek?
Horatio ismerősnek találta a vonal másik végén felcsendülő ide



ges női hangot.
- Mit parancsol? - kérdezte. A Hummerjában ült, úton a labor fe

lé.
- Ruth vagyok, Ruth Carrell. Beszélnem kell magával. Szemé

lyesen.
- Mi a baj? - kérdezte Horatio. - Jól van?
- Igen, jól. Csak... van néhány dolog, amit el szeretnénk monda

ni önnek. A klinikán nem éreztem helyesnek, hogy elmondjam.
- Most ott van?
-  Nem,  kinn  vagyok  Miami  Beachen.  A Lummus  Parkban,  a 

Starlite Hotellel szemben.
- Húsz perc múlva ott vagyok.
- Oké, várok.
A Lummus Park South Beachen van, közvetlenül az Ocean Dri

ve-on. Az emberek általában pontosan ilyennek képzelik el Miamit, 
ahol hófehér homokkal fedett a strand, és mélykék színben pompá
zik az Atlanti-óceán. Horatio megszokta már a látványt, mégis, min
den alkalommal elcsodálkozott rajta.

Lehetetlen volt parkolóhelyet találni a SoBén, bár Horatio ezt a 
feladatot is könnyedén megoldotta.

Ruth Carrell egy padon üldögélve gyönyörködött az óceánban. 
A látóhatáron súlyos, fekete viharfelhők gyülekeztek, ám az égbolt 
még kéken ragyogott.

Horatio leült a lány mellé, és levette a napszemüvegét. A szoká
sos kék trikó helyett Ruth most szandálban, farmernadrágban és 
kék blúzban volt; barna haját lófarokba fogta. Kezében egy apró 
textiltáskát szorongatott. Gondterheltnek látszott.

- Ruth? - szólalt meg a hadnagy. - Jó napot. Hogy van?
- Caine hadnagy...
- Kérem, szólítson nyugodtan Horatiónak.
- Horatio. Én nagyon... össze vagyok zavarodva - mondta Ruth 

lesütött szemmel.
- Mi bántja?
- Dr. Sinhurma. Tudom, hogy jó ember, de... – A lány hangja el

halt.
Horatio tudta, hogy nagyon kényes pillanathoz érkeztek. A lány 

nyilvánvalóan beszélni akart, de nem szeretné elárulni a megmen
tőjeként tisztelt embert. Ha Horatio rosszul játssza ezt a játékot, a 
lány védelmezni fogja, esetleg dühös lesz rá.

- Nagyon nehéz helyzetben van, és megértem az aggodalmát - 



kezdte a hadnagy. - Dr. Sinhurma a lehető legjobb szándékkal cse
lekszik. Nem tisztem ítélkezni felette, engem csak az igazság érde
kel. Ugye Dr. Sinhurma is hisz az igazságban?

- Igen, igen. Természetesen. Csak... ő valahogy jobban megérti 
az igazságot, mint én. De ki vagyok én, hogy felülbíráljam a tetteit?

-  Ruth.  Az  igazság  mindenhol  és  mindenki  számára  egy  és 
ugyanaz.

A lány felpillantott.
-  Gondolom,  ez  is  a  munkájához  tartozik.  Mármint  az,  hogy 

meglássa az igazságot.
- Hát, igen.
- Mindig ilyen egyszerű? Vagy van valami, vagy nincs? Az em

berek vagy bűnösek vagy ártatlanok?
- Nem, nem mindig. - Horatio az óceánra szegezte a tekintetét. 

- Nekem az a dolgom, hogy feltárjam a tényeket. Mi történt, hogyan 
történt, hol és mikor, na meg hogy kivel.

- És mi van a „miért”-tel?
- Az már más lapra tartozik - mosolygott a hadnagy. - Az első öt 

kategória puszta tudomány, az utóbbi azonban az emberi termé
szetről szól. De az igazság ott is megtalálható. Bár az is igaz, hogy 
minden ember másképp látja ugyanazt az igazságot.

- Igen. Dr. Sinhurma is olyan. Ő is másképp látja a dolgokat.
-  Értem.  És  most  zavarja,  hogy  nem  ért  meg  bizonyos 

dolgokat?
Ruth nem válaszolt, de a hadnagy nem akarta siettetni.
- Egy kicsit - szólalt még végül a lány.
Horatio türelmesen várt.
-  Csak  olyan...  tudja...  emlékszik  még  arra,  amit  mondtam? 

Arra, hogy Dr. Sinhurma megkért valamire?
- Emlékszem.
- Sokszor eszembe jut. Először azt mondtam magamban, hogy 

nem nagy ügy, de aztán minél többet gondoltam rá, annál rosszab
bul éreztem magam tőle. És úgy éreztem, mindenképpen meg kell 
beszélnem valakivel,  de a klinikán nem hozhatom szóba, és Dr. 
Sinhurmával sem beszélhetek róla és...

Ruth a szájához kapta a kezét és sírva fakadt A válla megreme
gett. Horatio szerette volna megvigasztalni, de abban a helyzetben 
mindössze a támogatásáról biztosíthatta a lányt.

- Mire kérte magát, Ruth? Mit kellett tennie? - kérdezte.
-  Megkért,  hogy  legyek  kedves  valakivel  -  pislogott  a  lány 



könnyes szemekkel.
- Szexuálisan?
- Nem. Nem egészen. Egy este Dr. Sinhurma behívott a dolgo

zószobájába, hogy beszélgessünk. A Vitalitás-módszerről volt szó, 
meg arról, hogy milyen fontos szerepet játszik az emberek életé
ben, és hogy azok az emberek mennyire meg tudják változtatni 
mások életét. Azt mondta, hogy elég egyetlen embert megváltoz
tatni, és általa az egész világ más lesz.

Ruth elővett egy zsebkendőt - ugyanazt a zsebkendőt, amelyet 
Horatiótól kapott -, és kifújta az orrát.

- És azt is mondta, hogy nagyon különleges embernek kell len
nie annak, aki megtalálja a változásra érdemes személyeket, mert 
ha a megfelelő embert változtatjuk meg, az még több, hozzá ha
sonló emberen fog segíteni, és... Ó, azt hiszem, nem tudom elég 
jól megmagyarázni.

- Ellenkezőleg, nagyon jól csinálja.
- Bár nem mondta ki, magam is tudtam, hogy Dr. Sinhurma min

dig ki tudja választani a megfelelő embereket, akiknek szükségük 
van a  változásra.  És ez hatalmas felelősséggel  jár,  tudja? Nem 
mondta, de éreztem, hogy mennyi nehézséggel jár ez a küldetés.

- És maga segíteni akart neki - jegyezte meg Horatio.
- Igen! Mert az emberek nem látják, vagy nem akarják látni, mi

lyen csodálatosak Dr. Sinhurma módszerei. És eszegettük azokat 
a süteményeket, azokat a fantasztikus mandulás süteményeket, és 
akkor azt mondta, hogy elárul nekem egy titkot. Azt mondta, hogy 
az a sütemény valójában nagyon egészséges, mivel nincs benne 
cukor, sem zsír, és teljes kiőrlésű lisztből készült. Aztán elmondta, 
hogy... egy bizonyos személy is a megfelelő emberek közé tartozik. 
Érti? És megkért, hogy ha beszélek ezzel az emberrel, akkor... - 
Ruth elhallgatott és megtörölte a szemét, majd kifújta az orrát.

- Kínálja meg mandulás süteménnyel? - kérdezte Horatio.
A lány halványan elmosolyodott.
- Ha úgy vesszük, igen. Nem kért tőlem semmi olyat, amit hely

telennek tartanék, csak azt akarta, hogy éreztessem azzal az em
berrel, hogy örülünk neki.

- És maga megtette?
- Igen - sóhajtott a lány, de gyorsan lesütötte a szemét. - Úgy vi

selkedtem,  hogy  érezze,  nagyon  örülünk  neki,  igazán  örülünk. 
Ugye, érti?

- Ki volt ez az ember, Ruth?



- Ezt inkább nem mondanám el, jó? Nem akarom bajba keverni 
őket. Nem mintha bármi rosszat tettek volna... Csak meg akartam 
beszélni valakivel.

Horatio bólintott. Tudta, hogy a lány most azt szeretné hallani, 
hogy helyesen cselekedett és minden a legnagyobb rendben van.

Ám maga a tény, hogy a klinika dolgozói helyett inkább Horatió
val akarta megbeszélni a bánatát, komoly kétségekre engedett kö
vetkeztetni.

És Horatio nem engedhette meg magának, hogy elgyengüljön.
-  Kérdeznék valamit - mondta. - Akkor is létesített  volna testi 

kapcsolatot azzal a személlyel, ha nem kérik meg rá?
- Nem, azt hiszem, nem - suttogta a lány.
- Akkor is megtette volna mindazt, amit tett, ha nem beszélget

tek volna olyan sokáig Dr. Sinhurmával?
- Talán nem. - Ruth hangja ezúttal dühösen csengett.
- Tudom, hogy most szívesen tetszelegne a mártír szerepében, 

Ruth. Ne ámítsa magát... Maga nem áldozta fel a becsületét a ne
mes ügy érdekében, hanem egyszerűen úgy manipulálták az érzé
seit, hogy végül prostituálta magát.

Ruth váratlanul felpattant.
- Azt hittem, maga megérti - kiáltotta remegő hangon. - De té

vedtem. Nincs igaza...
- Maga nem hibás, Ruth. Nem okolhatja magát a történtek mi

att...
- Dr. Sinhurma azt szokta mondani, hogy a tökéletes felelősség 

és a tökéletes elfogadás egy és ugyanaz - jelentette ki a lány hűvö
sen. - Tudomásul veszem, amit tettem, és felelősséget vállalok mi
atta.

Horatio érezte, hogy elveszíti, hiszen Ruth már nem a jótevőjét 
látta benne.

- Szóval máskor is megtenné? - szólalt meg a hadnagy.
A lány úgy nézett rá, mintha megpofozta volna
- Én... ő nem kérne ilyet!
Horatio felállt.
- Nem arról van szó, hogy soha többé nem kérne magától ilyes

mit,  hanem  arról,  hogy  mennyit  hajlandó  maga  elviselni.  Ezzel 
együtt kell élnie. Gondolkodjon el rajta... és ha végre levonta a kö
vetkeztetéseit, nyugodtan hívjon fel.

Horatio feltette a napszemüvegét, és faképnél hagyta a lányt.



Shanique Cooperville tűsarkú cipőben, szűk, fehér szaténnad
rágban, rózsaszín haspólóban és merész sminkben jelent meg a 
rendőrségen. Horatio kifejezéstelen tekintettel méregette az asztal 
másik végén helyet foglaló lányt.

- Nagyon köszönöm, hogy befáradt hozzánk, Shanique - mond
ta.

- Szívesen - felelte a lány, bár a hangja bosszúságról árulkodott.
A kihallgatáson Salas nyomozó is jelen volt, de egyelőre csak 

karba tett kézzel, lesajnáló tekintettel méregette.
- Mióta is csinálja a Vitalitás-módszert, nyolc hónapja? - kérdez

te Horatio. - Magánál bevált?
- Teljes mértékben.
- Nagyon jó. Gondolom, nem könnyű... örökre sutba dobni azo

kat az ízeket. Nincs több finom marhasült, sem omlett, búcsút int
het a jó öreg rákkoktélnak is, a grillcsirkéről már nem is beszélve.

- Azt akarja, hogy elhányjam magam? Cseppet se hiányzik a 
hús - csattant fel a pincérnő.

- Ó - szólalt meg Salas. - És higgyük is el, hogy sohasem esett 
kísértésbe? Egyszer se falt  be suttyomban egy kis finom, húsos 
szalonnát, nem kívánta meg a tejet?

Shanique a szemét forgatta.
- Maga nem érti.  Ha valaki abbahagyja az állati  termékek fo

gyasztását, az nem olyan, mintha leszokna a dohányzásról vagy 
az alkoholról. Mindez azt tükrözi, hogy hogyan gondolkodunk, hogy 
mik vagyunk valójában. Már eszembe se jutnak azok az ételek, a 
gondolattól is felfordul a gyomrom.

- Értem - mondta Horatio. - Feltételezem, hogy mélységes un
dorral töltené el, ha kézbe kellene vennie egy csomag nyers ham
burgert.

Shanique szeme résnyire szűkült.
- Igen.
- Akkor elmagyarázná, hogyan kerültek az ujjlenyomatai a Földi 

Paradicsom szeméttárolójában talált hamburgeres tasakra?
- Én nem... nem tudom.
- Hadd segítsek - mondta Horatio. - A húst maga vitte be az ét

terembe, hogy becsempéssze a vegetáriánus chilibe, ugyanis az
nap az volt a menü. Persze nem abba az ételbe, amelyet a vendé
geknek is felszolgáltak, csupán Phillip Mulrooney-t érte az a kétes 
megtiszteltetés. És be is tudom bizonyítani.

A pincérnő nem válaszolt, de lerítt róla, hogy sokat vesztett az 



önbizalmából. A hadnagy keményebb hangnemre váltott.
-  A boncoláskor húst  találtunk Mulrooney gyomrában, jóllehet 

mindenki úgy tudta, hogy vegetáriánus. A mosogatóban találtunk 
egy piszkos edényt, rajta az ő ujjlenyomataival, és a feljavított chilit 
sem sikerült teljesen eltüntetni. Az őrölt húst tartalmazó tasakon a 
maga ujjlenyomatai vannak.

- Na és? - próbálta összeszedni magát Shanique. - Meg akar
nak vádolni valamivel? Csak tessék! Hiszen nem mérgeztem meg!

- Téved, mert akár emberölésben való bűnrészességgel is meg
vádolhatjuk. Valakit megöltek az ön munkahelyén, és ez a tény ele
ve felvet néhány kérdést. Én már tudom is a válaszokat. A legjobb 
esetben is letartóztathatom súlyos testi sértés miatt, és ha kiderül, 
hogy Mulrooney halála nem volt baleset, akkor abból az követke
zik, hogy a maga kis akciója miatt került a mosdóba, tehát...

- Én csak be akartam bizonyítani neki, hogy rosszul látja a dol
gokat.

- Milyen dolgokat? - szólt közbe Salas.
- Dr. Sinhurmával kapcsolatban. A Vitalitás-módszerrel kapcso

latban. És... velünk kapcsolatban is.
Horatio bólintott.
- Viszonya volt Phillip Mulrooney-vel?
- Lefeküdtünk egymással, igen. De aztán kételkedni kezdett.
- Ön miatt? - kérdezte Horatio.
- Dr. Sinhurmával kapcsolatban. Philben kérdések merültek fel 

a módszereit, sőt még a szándékait illetően is. Próbáltam a lelkére 
beszélni, de nem hallgatott rám.

Horatio előrehajolt.
- Miket mondott?
- Őrült, paranoiás dolgokat. Azt, hogy a Vitalitás-módszer kész 

agymosás, és Dr. Sinhurma valójában egy szektavezér. A tablettá
kat se akarta bevenni többé.

- Milyen tablettádat? - kapta fel a fejét Horatio.
- Vitamintablettákat. A klinikán minden este bevettük őket.
- És amikor abbahagyta a szedésüket, a doktor úr átküldte dol

gozni az étterembe?
- Nézze, Dr. Sinhurma nem zárhatta be, hogy akarata ellenére 

lenyomja a torkán a vitaminokat. Nem? Az isten szerelmére, hiszen 
ő csak egy dietetikus, nem Charles Manson!

- Tehát maguk ketten összevesztek - mondta Salas mindkét te
nyerével az asztalra támaszkodva. - A hamburgerrel akart vissza



vágni neki.
-  Nem!  Csak  arra  gondoltam...  láttam  rajta,  hogy  ott  akarja 

hagyni a klinikát.  Előbb-utóbb a diétát is abbahagyta volna. Arra 
gondoltam, hogy ha rosszul lesz, magától is rájön, milyen mérgező 
lehet a hús, és milyen rosszat tesz vele a szervezetének.

- Mint amikor egy gyerekkel elszívatnak egy egész doboz ciga
rettát, hogy örökre megutálja, ugye? - kérdezte Horatio.

- Gondoltam, ebből rájön... hogy megérti, és eszébe jut, milyen 
volt, amikor először voltunk együtt. Olyan különleges volt... Dr. Sin
hurma... annyi mindent köszönhetünk neki. És amikor Phil kezdte 
elfelejteni mindezt, az... nagyon fájt nekem.

- Így aztán ön is fájdalmat akart okozni neki.
- A saját érdekében tettem.
- Nos, az ön esetében biztosan bevált a hús nélküli diéta - jelen

tette ki Horatio -, de a barátjának semmi esetre se tett jót az az 
áramütés.

- Most letartóztatnak?
- Egyelőre nem, de egy ideig ne tervezzen karib-tengeri nyara

lást.



5.

CALLEIGH BELÉPETT A NYITOTT AJTÓN, és egy félhomályos 
helyiségbe ért. Az utcára néző ablakokon le voltak engedve a redő
nyök, de a kitartó napsugarak a réseken keresztül is betáncoltak a 
műhelybe. Az ajtóra akasztott kopottas tábla szerint jó helyen járt; 
valaki jókedvében narancssárga, kék és zöld betűkkel a LUCENT 
VÍZVEZETÉK-SZERELŐ feliratot mázolta fel a táblára.

- Hahó! - kiáltotta Calleigh.
A szomszédos helyiségből mocorgást hallott, de senki sem vá

laszolt. Körülnézett: az egyik sarokban mindenféle méretű., fekete 
műanyagcsövek hevertek rendetlen összevisszaságban, a fal men
tén albínó szörnyekként sorakoztak a fehér vécéülőkék. A másik fal 
mellett egy fapult állt, ezen különféle szerszámok és papírok tor
nyosultak. Egy öt évvel korábbi naptárról meztelen felsőtestű mo
dell mosolygott bágyadtan a betérőre.

- Elkelne itt egy takarítónő - mormolta Calleigh, és a mutatóujját 
végighúzta a pulton.

- Hé, odakinn... egy perc türelmet, hölgyem - kiáltotta egy hang 
a másik helyiségből. - Azonnal megyek.

A pult  mögötti  ajtó  kitárult,  és  egy  szakállas,  rasztahajú  férfi 
dugta ki rajta a fejét. Vörös színű, batikolt trikót és kerek, narancs
sárga napszemüveget viselt.

- Mi kéne, ha vóna? - kérdezte. Dohányzástól rekedtes hangján 
némi jamaikai beütés volt hallható. - Ha csöpög, szivárog vagy fo
lyik, máris jó helyen jár.

- Ez mind szép és jó - felelte Calleigh. - Én vécéügyben jöttem.
- Semmi gond. Mit akar tudni?
- Úgy hallottam, ön dolgozott a Földi Paradicsom nevű étterem

ben.
- Á, szóval ők ajánlottak? Hát igen, beszereltem nekik egy új vé

cét. Jó munkát végeztem, elégedettek voltak velem.
- Ez mikor történt?
- Elég régen. Úgy hat hónapja.
- Valóban? - Calleigh elővette a noteszét a zsebéből. A kabátja 

szárnya  meglibbent  és  kivillant  az  övére  tűzött  jelvénye  meg  a 
fegyvere. - Én úgy tudom, hogy a múlt héten járt náluk.

A férfi továbbra is mosolygott, ám a tekintete megkeményedett.
- Ó, igen. Tévedtem. A vécé új, hat hónappal ezelőtt egy mosdót 



kellett betenni oda.
- Nézze, engem nem kell levennie a lábamról azzal, hogy mi

lyen  jól  dolgozik.  Csak  néhány  információra  lenne  szükségem, 
ugyanis egy gyilkossági ügyben nyomozok, és ha elmondja, amire 
kíváncsi vagyok, ígérem, leszállok magáról.

- Jól van, értem - vonogatta a vállát a férfi. Felkapott egy cso
mag cigarettát a pultról, és rágyújtott. - Mit akar tudni?

- Miért kellett beszerelni az új vécét?
- Mert régi volt. Régi és repedezett, tehát kicseréltették.
- Aha. És miért esett a választása a rozsdamentes acélból ké

szült vécécsészére meg a rézcsövezésre, amikor a porcelánvécé 
és a PVC-csövek is megtették volna?

A férfi mélyen leszívta a füstöt, majd az orrán keresztül kifújta.
-  Nézze,  én  csak  azt  teszem,  amit  kérnek.  Rozsdamenteset 

akartak, hát megkapták. Rézcsövezést akartak, azt is megkapták...
- Ki volt a megrendelő?
- Nem emlékszem... pontosan. - A férfi hangja egyszeriben ba

rátságtalanná vált.
- Értem. Nem csodálom, egy hét alatt sok minden megesik az 

emberrel. A maga foglalkozását elnézve biztos vagyok benne, hogy 
rengeteg méreganyaggal kerül kapcsolatba, ami károsítja a rövid
távú memóriáját. - Calleigh hangja továbbra is kedélyesen csen
gett, ám a tekintete rezzenéstelenül meredt a férfira. - Ha gondolja, 
szívesen segítek. Hozok egy házkutatási parancsot, és máris min
den a helyére kerül.

A férfi lesütötte a szemét.
- Jól van, jól van. Csak nem akartam visszaélni az ügyfeleim bi

zalmával.
- Ez igazán dicséretes. Nem is tudtam, hogy az orvosok és ügy

védek mellett már a vízvezeték-szerelők is titoktartást fogadnak... 
Halljam, ki volt megrendelő?

- Humboldt.  Albert Humboldt.  Azt mondta, hogy első osztályú 
munkát akar. Gondolom, be akart vágódni a főnökénél.

- Lehetséges - mondta Calleigh. - És tudja, mit? Azt hiszem, ez
zel én is be fogok vágódni a főnökömnél.

Horatio  követte  Wolfe-ot  a  munkahelyiségbe.  A rakétamodell 
egy alulról megvilágított asztalon hevert; olyan volt, mint egy Z-ka
tegóriájú, olcsó science-fiction film kiszuperált díszlete.

- Azt mondod, egy busz tetején találtál rá? - nézett Horatio a fia



tal helyszínelőre. - Nagyon ügyes.
- Kösz. De nincsenek rajta ujjlenyomatok. A laborban megcsi

nálják a tömegspektrográfiai vizsgálatot a vegyi maradványok mi
att, hogy lássuk, egyezik-e a tetőn talált mintával.

- Jól van. És mi van a petárdával? Azt sikerült be azonosítani?
-  Nincs rajta sorozatszám, de a márkáját  sikerül  kisilabizálni: 

Estes Rakétagyártó. Sajnos elég sok helyen árusítják.
- Milyen magasra lehet kilőni?
- A használati utasítás szerint kábé négyszáznyolcvan méterre. 

Horatio fehér köpenyt vett a zakója fölé.
- Gondolom, ezt a darabot kissé megbütykölték, hogy kicsit ma

gasabbra  szálljon.  -  Egy  nagyítólencse  segítségével  szemügyre 
vette a rakéta szárnyait.

- És nézd ezt itt... kérek egy csipeszt. - Horatio óvatosan kivette 
a rakéta és a szárny közé szorult parányi darabkát. Feltartotta, és 
közelebbről  is  megnézte.  -  Ez a modell  egy szettből  származik, 
nem? Nem előregyártott darab.

- Úgy van.
Horatio beborítékolta a szerzeményét, és átadta Wolfe-nak.
- Amikor összeszerelték a petárdát, valami becsípődött a szárny 

szélébe.
- Az is lehet, hogy a buszon került oda.
- Majd kiderül, mi az... még mit tudunk?
- Tudjuk, hogy egy háromlábú állványról lőtték ki - mondta Wol

fe, és a rakéta alján látható két, kör alakú bemélyedésre mutatott.
- Mi van azzal a cserépdarabkával, amit az égett anyagmarad

ványban találtunk?
- A laborban azt mondták, egy kerámiacserépből tört le. A rakéta 

kilövésekor néha kerámiacserepeket alkalmaznak deflektorként, de 
olykor letörnek. Innen az égett cserépdarabka.

- Tehát a tettes elvitte a kilövőállványt és a cserepeket, de egy 
darabka elkerülte a figyelmét...

Ekkor megcsörrent Horatio telefonja.
- Caine - szólt bele a készülékbe.
- Szia Horatio, Yelina vagyok. Találtunk még egy holttestet. Azt 

hiszem, ez is a Mulrooney-üggyel kapcsolatos.
- Hogyan?
- A lány is Sinhurma páciense volt. Ruth Carrell-nek hívták.

Ruth Carrell holtteste a Tamiami-ösvény mellett, a fák között he



vert.  Ugyanabban a ruhában volt, mint amikor Horatio első alka
lommal találkozott vele. A hátán feküdt, kék ingét sötétvörösre áz
tatta a vére. Mellette a textiltáskából kigurult néhány sárga csillag
gyümölcs, kivi meg zöldes színű atemoya.

Horatio csendben nézelődött, míg Alexx megvizsgálta a holttes
tet. A halottkém szokás szerint most is sajnálkozva csóválta a fejét.

-  Szúrt  seb a mellkason - mondta.  -  Vékony,  dupla pengéjű. 
Markolatnak nem látom nyomát.

Horatio lenézett a testre.
- Itt sáros a föld. Kizárólag az ő lábnyomait látom. Hogyan köze

lítette meg a gyilkos anélkül, hogy nyomot hagyott volna?
- Egyszerű - felelte Alexx, és a ruhájánál fogva kissé oldalra for

dította a halott lányt, akinek a hátán is egy véres seb volt látható. 
Látod a kimeneti sebet?

- Egy nyílvessző? - kérdezte a hadnagy komoran.
- Úgy tűnik, egyenesen a szívébe fúródott - csóválta a fejét a 

halottkém. - Édesem, másképp is találkozhattál volna Kupidóval.
Horatio egy csipesz segítségével óvatosan leemelt valamit az 

áldozat jobb cipőjének talpáról, majd szemügyre vette.
- Valamilyen növénydarabka. Nem illik bele az itteni vegetáció

ba, és a klinikán se láttam hasonló növényt.
Calleigh is megérkezett.
- Horatio! - szólította meg a főnökét. - Meg tudod mondani, mi

lyen irányba nézett az arca?
- A holttest helyzetéből és az ösvényből ítélve úgy vélem, a park 

széle felé nézhetett - felelte Horatio.
- Tehát a nyilunknak valahol itt kell lennie, a szemközti oldalon - 

mondta Calleigh, és elindult a bokrok irányába. - Ha van egy kis 
szerencsénk, a gyilkosunk nem takarított el maga után.

- És az íjászunk valahol itt állhatott lesben - indult el Horatio az 
ellenkező irányba, ahol egy csalitosban egy őskori mosógép ma
radványai rozsdásodtak.

Calleigh bekukkantott a bokrok közé.
- Szeder. Remek - mormolta bosszúsan.
Alexx megállt mellette.
- Tudod, én se repesnék a boldogságtól, ha be kellene bújnom 

a sok tüske közé.
-  Hogyan? - nézett  rá Calleigh. -  Jaj,  Alexx, ne érts félre, én 

nem gúnyolódtam. Tényleg örülök ezeknek a bokroknak, mert ez 
azt jelenti, hogy ha a Robin Hoodunknak még arra se volt gondja, 



hogy összeszedje a nyílvesszőjét, jó esélyünk van arra, hogy a tüs
kéken is itthagyta a nyomait. És ha szerencsénk van, még vért is 
találunk...

Elővett egy flakon orthotolidint és bepermetezte vele az ágakat. 
Calleigh két okból is szerette ezt a szert, mely a Luminollal szem
ben - amely általában megbízható eredménnyel járt, csak sötétben 
mutatta ki a nyomokat, és bizonyos növényekre, például a retekre 
és burgonyára is reagált - kékesen felragyogott a hemoglobin vagy 
myoglobin jelenlétében, így jelentős mértékben megkönnyítette a 
helyszínelők munkáját.

- A fenébe, ez nem jött be - dünnyögte. - Se vér, se szövetszá
lak; mintha a tüskék teljesen elkerülték volna az elkövetőt.

Horatio alaposan megvizsgálta a helyet, ahonnan kilőtték a nyi
lat. A föld füves volt, így sajnos nem talált jól kivehető lábnyomokat.

A csípőig érő bokrok miatt a gyilkos könnyedén elrejtőzhetett. 
Onnan, ahol állt, a hadnagy csupán egy kopott teherautó hátát lát
hatta; a jármű gazdái fedezték fel a holttestet. A teherautó platójá
ról árusították a termékeiket - Ruth náluk vásárolta meg a gyümöl
csöket. Utána visszaindult a közelben parkoló kocsijához, és ekkor 
megláthatott valamit a parkban. Az életével fizetett a kíváncsiságá
ért. Az egyik eladó a bokrosban akart könnyíteni magán, így fedez
te fel a holttestet. Yelina kihallgatta, de a jelek szerint semmit se lá
tott.

Calleigh még mindig négykézláb keresgélt a bokrok között. Ho
ratio diszkréten elfordult.

- Horatio? - szólította meg Alexx. - Észrevettem valamit a holt
testen. Ugye ő is ugyanahhoz a csoporthoz tartozott, mint Phillip 
Mulrooney?

- Úgy van.
- A lány combján is szúrásnyomokat találtam.
- Nem lep meg - felelte Horatio. - Úgy hallottam, a Vitalitás-mód

szer követői  minden este kaptak egy vitamininjekciót.  Mulrooney 
egy ideje lemondott a koktélról.

- Akkor már értem, hogy miért intramuszkulárisan adták be ma
guknak a szert,  ugyanis így az anyag lassabban szívódott  fel  a 
szervezetükben - mondta a halottkém.

- De a lánynál frissek voltak a nyomok, ugye?
- Igen.
-  Jól  van. Akkor a toxikológiai  vizsgálatból  kideríthetjük,  hogy 

mit kapott...



- Megvagy! - kiáltott fel Calleigh, majd ziláltan, arcán diadalittas 
mosollyal kikecmergett a bokrok alól. Kesztyűs kezében egy véres 
hegyű nyílvesszőt szorongatott. - Kicsit messze volt, de megtalál
tam. Belefúródott egy fatörzsbe.

- Ez szép volt - dicsérte Horatio. - Juttasd be a laborba.
- Téged pedig szépen elviszünk innen - mondta Alexx. Horatio 

tudta, kihez szólnak a szavai.

- Helló, Randolph - mondta Horatio.
- Elnézést, engem Marknak hívnak - nézett rá furcsálkodva a 

kék trikós, jóképű férfi.
- Mark, Randolph... nekem valahogy mindannyian egyformának 

tűnnek - vont vállat Horatio. - Gyere velem, Eric. - Azzal Markkal a 
nyomukban elindultak a főépület irányába.

- Dr. Sinhurma most nincs itt - próbálkozott Mark. - Azt mondta, 
ha ismét benéznek hozzánk a rendőrök, álljak a rendelkezésükre.

- Valóban? Hát, ez nagyon kedves magától, Mark. Nem tudja, 
hová ment Dr. Sinhurma?

- Sajnos nem.
- Semmi baj, Mark. Egyébként sem akarok most beszélni vele. - 

Horatio megállt az egyik melléképület előtt. Ötven méterrel távo
labb, egy szénabálákból felállított fal előtt néhány céltábla sorako
zott. - Itt tartják az íjászfelszerelésüket? - kérdezte.

- Igen, de nincs nálam a kulcs.
- Akkor hozza ide - kérte Horatio derűsen. Aztán átadott Mark

nak egy papírost. - Ez egy házkutatási parancs, miszerint lefoglal
juk a klinika területén található összes íjászfelszerelést.

Mark szó nélkül elsietett a kulcsért.
- Nem akarok kekeckedni, de még ha meg is találjuk az íjat, ho

gyan tudjuk azonosítani a nyílvesszővel? - kérdezte Delko.
-  Barátom, azt majd szépen rábízzuk Calleigh Duquesne kis

asszonyra...

Calleigh először is azonosította a nyílvesszőt, mely széles, dup
la pengéjű, gyémánt formájú hegyben végződött. A nyílvessző szá
rának közepébe mindkét oldalon két,  háromszög alakú hasítékot 
véstek,  amire  azért,  volt  szükség,  hogy  a  kilövést  követően  a 
vessző ne billegjen a levegőben. Kamaszkorában Calleigh gyakran 
eljárt vadászni a nagybátyjával, aki szenvedélyes íjász volt, és min
dent megtanított az unokahúgának erről a sportról. Calleigh azon



ban jobban szerette a lőfegyver rúgását, mint a kilőtt nyilak surro
gását.

A nyílhegyen talált vért összevetette a holttest vércsoportjával, 
bár ebben a vonatkozásban nem számított túl sok meglepetésre, 
és inkább a nyílvesszőre koncentrált.

A szár sötétzöldre festett fából készült. A festék helyenként, kü
lönösen  a  nyílhegynél  megrepedezett.  Három darab  tizenhárom 
centiméter hosszú fehér toll volt rajta, melyeket színtelen ragasztó
val, majd fonállal rögzítettek a száron. Calleigh lekapart egy kis ra
gasztót, majd mintát vett a fonalból.

Mikroszkóp alatt  megvizsgálta  a  tollak végeit,  majd  lefényké
pezte őket. Az adatbázisban sikerült azonosítani a nyílhegyet: egy 
8,1 g súlyú, kétpengéjű Magnusról volt szó.

A lakk- és fonalmintát elküldte elemzésre, majd készített magá
nak egy csésze teát és megvárta Horatiót.

Delko és Horatio bepakolta a Hummerba az egyik íjászfelszere
lést, majd úton a labor felé a fiatal helyszínelő értetlen arccal nézett 
a főnökére.

- H, ez sehogy sem fér a fejembe.
- Micsoda, Eric?
- Ez az egész szekta-ügy. Az, hogy hogyan képesek az embe

rek ennyire alávetni  magukat valakinek.  Hogy valaki megmondja 
nekik, mit tegyenek, mit egyenek, és még a gondolataikat is irányí
tás alatt tartsa. Teljesen elment az eszük?

Horatio az utat figyelte.
- Ebben az esetben elfelejtheted az ésszerű viselkedést, Eric. A 

szekták áldozatai nem szellemi, hanem lelki és érzelmi válságban 
szenvednek. A többségük művelt, középosztálybeli ember, de saj
nos kivétel nélkül boldogtalanok. Úgy érzik, oka van a boldogtalan
ságuknak, melyre kétségbeesetten keresik a gyógyírt, és a szekta 
tálcán kínálja nekik a megoldást.  Sinhurma megtalálta a módját, 
hogy  modernizálja  ezt  a  folyamatot,  és  az  internet  segítségével 
könnyen megtalálja a válaszokat kereső elveszett, magányos em
bereket...

- És az egész világon behálózhatja őket.
- Ahogy mondod. A honlap segítségével megkeresi a lehetsé

ges tagokat, elhúzza előttük a fiatalságról, szépségről és híresség
ről szóló mézesmadzagot, majd egy olyan környezetbe csalogatja 
őket, ahol minden lehetséges szinten irányítás alatt tarthatja őket.



Delko összevonta a szemöldökét.
- Ez borzasztóan ismerősen hangzik.
- Nem csodálom - bólogatott Horatio. - Becserkészés, csábítás, 

foglyul ejtés. Máris megvan három jellemzője a sorozatgyilkosokra 
jellemző hat stádiumnak.

- Mi maradt ki belőle? Az első, vagy az utolsó kettő?
- Az első az aura fázis, de ez amúgy sincs jelen minden soro

zatgyilkosnál.  Hallucinációk,  rendkívül  kifinomult  érzékelés,  élénk 
fantáziálás. Persze abból, amit Ruth Carrelltól hallottam Sinhurmá
ról, feltehetően ezek a jellemzők is megtalálhatók a pasasnál.

-  Az elfogást követően megszerzi  a trófeát - mondta Delko. - 
Erre meg miért van szüksége?

Horatio a fiatal helyszínelőre pillantott.
- Mert a gyilkosságot követően, amikor az érzékek már nincse

nek abban a felfokozott állapotban, a gyilkos a trófea segítségével 
újra  meg  újra  átéli  a  tettét.  Sinhurmának  nincs  szüksége  erre, 
ugyanis ő folyamatosan, éjjel-nappal kézben tartja az irányítást. A 
maga nemében minden páciense egy-egy trófeát jelent a számá
ra...

- Tehát az ő esetében nem következik be az utolsó fázis, vagyis 
a depresszió. Az új páciensek révén állandóan újraéli az élményt.

- Igen. A sorozatgyilkosok is ezért ölnek. Olyanok, akár a kábí
tószeresek, akiknek egyre nagyobb adagokra van szükségük ah
hoz, hogy lebeghessenek. Ha Sinhurma a felelős Phillip Mulrooney 
és Ruth Carrell haláláért, akkor úgy tűnik, már két alkalommal is 
gyakorolta a totális irányítást felettük. Te is tudod, hogy ez mit je
lent.

Delko komoran bólintott.
- Belekóstolt és megérezte az ízét. Szerinted tényleg sorozat

gyilkos?
- Szerintem szociopata. Biztos vagyok benne, hogy a pszicholó

giai tanulmányai is csak azt a célt szolgálták, hogy mesterfokra fej
lessze a manipulációs képességeit; a táplálkozástani diplomája pe
dig hitelesebbé teheti a csalást.

- És Mulrooney személyében potenciális ellenséget látott.
-  Mulrooney-nak  kételyei  támadtak.  Amikor  elbeszélgettem 

Ruth-szal, úgy láttam, benne is felmerültek a kételyek. Sinhurma 
pedig érezte, hogy repedések keletkeztek a mozgalom talapzatán, 
tehát elejét vette a bajnak. Gyanítom, hogy Ruth Carrellt is ő ölte 
meg.



- Vagy megölette az egyik hívével - vélekedett Delko.
- Ebben az esetben olyasvalakire bízta a piszkos munkát, aki

ben százszázalékosan megbízott...  Talán nem ártana a körmére 
nézni a helyettesének.

- Mr. Kimre gondolsz? A laborban utánanézek.
- Próbálj szerezni egy házkutatási parancsot a klinikára meg az 

étteremre, és ha már ott vagy, szerezz engedélyt a telefonos hívás
listákra is. Tudni akarom, mikor és kivel beszélt Sinhurma...

- Azt akarod mondani, hogy ez az egész Sherwood erdei mizé
ria Calleigh nyakába szakad? - tréfálkozott Delko.

- Valami azt súgja nekem, hogy egyedül is megoldja - mosoly
gott Horatio.

- Szóval Albert Humboldt új vízvezetéket szereltetett be az ét
termébe - nézett Yelina Horatióra.

Beültek az egyik üres kihallgatóhelyiségbe, ahol egy kávé mel
lett megtárgyalták a fejleményeket.

- De vajon magától jutott az eszébe, vagy megkérték rá? - kér
dezte Yelina.

- Nézd, a szerelő nagyon titkolózott - mondta Horatio. - Ezzel 
ugyan nem megyünk sokra... Csak valami nem stimmel.

- Micsoda?
- Sinhurma jelleméből adódóan feltételezhetjük, hogy minden

ből a lehető legjobbat akarja megszerezni magának. Calleigh el
mondása alapján az a műhely egy lepusztult kóceráj.

- Lehet, hogy Humboldt a saját szakállára cselekedett, és csak 
ennyit engedhetett meg magának.

- Ez se illik a képbe. Sinhurma klinikájára kizárólag a fiatal, szép 
és gazdag páciensek nyernek bebocsátást, és mivel az első két jel
ző a legnagyobb jóindulattal sem illik rá Humboldtra, marad a har
madik - vagyis a pénz. Nem garasoskodhatott, ha el akarta kápráz
tatni a jó dokit.

-  Személyes  kapcsolatra  gyanakszol?  Lehet,  hogy  a  szerelő 
Humboldt ismerőse?

Horatio biccentett, és ivott egy kis kávét.
- Ez megmagyarázza, hogy miért nem akart együttműködni Cal

leigh-vel.  Még miután  elmagyarázta  neki,  hogy  nem gyanúsítjuk 
semmivel, akkor is kis híján ki kellett csavarnia a karját, hogy le 
tudja venni az ujjlenyomatait.

- De végül levette? - kérdezte Yelina fülig érő szájjal.



- Szerinted? - vigyorgott Horatio.
- Szerintem Duquesne kisasszony igen meggyőző tud lenni, ha 

akar.
- Szerintem is... Megkértem, hogy elemezze a klinikán lefoglalt 

íjászkészletet.
Yelina kiitta a kávéját és felállt, majd egy laza mozdulattal hátra

simította a haját.
- Gondolod, hogy megtalálja, melyik íjból lőtték ki azt a nyilat? 

Ez azért kicsit más, mint egy lövedék, bár ugyanolyan veszélyes.
Horatio kibámult az ablakon.
- Ha valaki képes erre, akkor ő az - jelentette ki.

- Nagyon érdekes - nézett fel Delko.
- Ejha, ez tényleg érdekes - értett egyet Wolfe. Delko az étte

remben talált két megfeketedett élű kést tanulmányozta.
-  Először azt hittem, a villám miatt színeződtek el,  de inkább 

olyanok, mintha többször is nyílt láng fölé tartották volna a késeket.
- Nem találtál véletlenül egy nagy, levágott fenekű üveget, vagy 

olyat, amelyiknek lyukat fúrtak volna az oldalára?
Delko értetlenül nézett a kollégájára.
- Nem, nem láttam semmi ilyesmit. Miért?
- Mert pont úgy néz ki, mint egy forró késes felszerelés.
- Az meg mi?
- Ezt a technikát a hasis szívásakor alkalmazzák. Egy nagyobb 

tömbből borotvapengével lekaparnak egy parányi darabka hasist, 
körülbelül akkorát, mint egy gyufafej. Fognak két vajkést, melyeket 
nyílt  láng,  esetleg propángázzal  működő hegesztőpisztoly  lángja 
fölé  tartva addig  hevítenek,  míg a  hegyük vörösesfehéren izzik, 
majd az egyik kés hegyét finoman a hasisdarabkához érintik, így 
az anyag hozzátapad a forró felülethez. A két kést közelítik egy
máshoz, majd a levágott fenekű üveget föléjük tartják, akár egy fel
fordított  tölcsért.  Amikor  összeérintik  a két  kést,  a  hasis  hirtelen 
elég, és az így keletkezett füst az üvegbe kerül, majd a száján ke
resztül máris be lehet lélegezni.

Delko hatalmas szemet meresztett.
- Ejha! Ki se néztem volna belőled...
- Akár hiszed, akár nem, a kanadaiak találták fel - mondta Wol

fe. - Van egy ház a Kilencedik utcában, ahol rendszeresen megfor
dultunk; minden tavaszi szünetben lecsődült oda egy csomó buli
zós ontariói egyetemista. A konyhában láttam ezt a felszerelést.



- Hűha...
Wolfe egy nagyító segítségével megnézte magának a kés pen

géjét.
- Összehasonlítottad a konnektoron talált mintázattal? - kérdez

te.
- Igen, de nincs egyezés - vont vállat Delko. - Az olvadt anyag 

sokkal vékonyabb. Úgy tűnik, másra használták azokat a késeket.
- Akkor is bizonyítékok lehetnek. Járjunk utána, hátha elvezet

nek valahová.
- Lehet, hogy valamelyik gyanúsítottunknak voltak drogos ügyei 

- mondta Delko. - Te hogy haladsz a petárdáddal?
- A laboreredményekre várok.
Horatio bedugta a fejét az ajtón.
- Lenne rám egy perce, Wolfe úr?
- Rád mindig, H.
Átmentek egy másik laborba.
- Kíváncsi vagyok a véleményedre - mutatott Horatio a mikro

szkópra. - Megnéznéd? Wolfe a szemlencse fölé hajolt.
- Hm. Ez az az anyag, amit a petárdán találtál?
- Igen. A labor szerint Kevlar... és az információim szerint a ra

kéta okozta villámlás során használt drótot is ugyanilyen anyag bo
rítja.

- A végét levágták - jegyezte meg Wolfe.
- Szaladj át az étterembe, és szedd össze az összes vágóesz

közt - mondta Horatio. - A legjobb lenne, ha találnál egy drótvágót, 
de bármi jó lehet, aminek éle van.

- Például egy borotvapenge - mondta Wolfe, és elismételte neki 
mindazt, amit Delkóval is közölt.

- Akkor egy lehetséges kábítószeres kapcsolatunk is van - mo
solygott Horatio. - Oké, ássunk le Sinhurma múltjába. A pasas indi
ai, és tudomásom szerint elég sok hasist állítanak elő azon a kör
nyéken.

- Delko már rajta van az ügyön - mondta Wolfe.
-  Ezt örömmel hallom - dicsérte Horatio.  -  Ha már odamész, 

nézz körül,  hátha  találsz  egy  olyan üveget,  amilyenről  meséltél. 
Nézz  bele  a  szeméttárolóba  is,  ahol  a  turmixgépet  találtuk.  Én 
most átmegyek Alexxhez, hívj, ha megtudsz valamit.

- Úgy lesz.

- Tény, hogy mostanában sokat fogyott – mondta Alexx. - Látod 



ezeket a fogyási csíkokat a hasán? - A halottkém szomorúan meg
csóválta a fejét. - „Milyen csinos arcocskád van, nem ártana, ha le
adnál egy-két kilót.” Gondolom, mindenki ezzel piszkált, édesem.

Horatio  a  boncasztal  mellett  állt.  Nemrég  beszélt  ezzel  a 
lánnyal, aki most holtan fekszik előtte.

- A halál oka szívmegállás, melyet a szívburkot ért szúrás oko
zott - mondta Alexx. - A bemeneti seb 38 milliméter átmérőjű; a ki
meneti seb ugyanekkora. A nyílvessző teljesen átdöfte szegénykét.

- Mit tudsz még mondani, Alexx?
A halottkém kifeszítette a holttest száját.
- A nyelvet vastag, sárgás lepedék borítja, ami böjtölésre utal. A 

gyümölcsöt nem magának vásárolta.
- Hanem a közösségnek. Ez azt jelenti, hogy valaki szándéko

san küldte ahhoz a standhoz... valaki, aki előtte kinézte magának 
azt a helyet, hogy végezzen vele. Van még valami?

Alexx felemelte a holttest kezeit.
- Kemény fizikai munkát végzett. Az ujjain és a tenyerén bőrke

ményedések vannak.
-  Feltehetően a „munkaterápiától” - csóválta a fejét Horatio. - 

Bár a klinika területén nem láttam, hogy dolgoztak volna... Köszö
nöm, Alexx.

- Ha megkapom a toxikológiai vizsgálat eredményeit, többet tu
dok mondani.

- Kérlek, hívj, ha van valami - köszönt el Horatio.
Ezt követően a lőtérre ment, ahol ballisztikai vizsgálatokat vé

geztek. Calleigh már várta, de ezúttal nem volt  rajta a szokásos 
sárga védőszemüveg és a fülvédő. Kesztyűs kezében egy íjat szo
rongatott.

- Szia, H - mondta. - Kipróbáltam az íjakat. Ez az utolsó.
- Kíváncsian hallgatlak - bólintott Horatio.
Calleigh  elmondta,  hogy  a  gyilkos  nyílvessző  még  legalább 

húsz métert repült, miután áthaladt az áldozat testén. Ekkora erő
vel nem lehetett kilőni a nyilat a klinikáról behozott íjakkal.

- Tehát egy nagyobb hatótávolságú íjat keresünk - összegezte 
Horatio.

- Úgy van.
- És mi van a nyílvesszővel?
- Kézzel készítették, a szárát zöldre festették és a hegye ugyan

olyan, mint amilyent a vadászok használnak. A klinikán céllövészet
hez használatos, gyárilag készült, széngrafit nyílvesszők voltak.



- Vagyis nincs egyezés.
- Nincs, de még van remény. A mi nyílvesszőnkön eléggé meg

kopott a festék, így jó esélyünk van arra, hogy némi festék átkerült 
valamelyik íjra.  Ha az elkövetőnek több,  ugyanolyan típusú nyíl
vesszője is van, akkor talán szerencsénk lehet.

- Már csak az íjat kell megtalálni...
- Egy vadászíjat, nem pedig céllövészethez használatos íjat ke

resünk - mondta Calleigh.
- És ha Floridában valaki íjjal akar vadászni, be kell szereznie a 

szükséges engedélyt - fejezte be a mondatot Horatio. - Okos. Meg
nézem az állami adatbázisban.

- Nocsak, nocsak - dünnyögte Horatio elégedetten.
-  Kapásod van,  H? - kérdezte Delko.  A labor másik végében 

dolgozott.
-  Úgy  tűnik.  A hialeah-i  Julio  Ferra  úr  íjjal  óhajtott  vadászni, 

ezért kiadtak a részére egy engedélyt.
- Az egyik pincér. Az is lehet, hogy ő jelentett Sinhurmának Mul

rooney-val  kapcsolatban.  Máris  nézem az étterem híváslistáját... 
tessék: kettő negyvenháromkor valaki felhívta onnan a klinikát.

- Közvetlenül azelőtt, hogy megölték Mulrooney-t.
- Pontosan. Aki telefonált, biztosan látta Mulrooney-t, ahogy el

rohan a vécébe, így gyorsan értesítette Sinhurmát, hogy az áldozat 
az oltáron van.

- Vagyis...
- Sinhurma pedig felhívta Mulrooney-t. De miért tette? Miért tar

totta fontosnak, hogy beszéljen vele?
- Nem az a lényeg, hogy mit mondott, Eric. Valószínűleg valami 

érzelgős,  melodrámai  szöveggel  állt  elő,  mint  például  „Elárultál, 
ezért most meghalsz”, vagy valami ilyesmi. Nem, Sinhurma számá
ra az volt a fontos, hogy Phillip Mulrooney a halála pillanatában is 
az ő hangját hallja... és ezt az áldozat is tudta.

- Mi legyen a következő lépés?
-  Szerzünk  házkutatási  parancsot,  és  körülnézünk  egy  kicsit 

Ferra  lakásában. Lehet,  hogy találunk valami  íjászkodásra utaló 
nyomot.

- Nem a klinikán él?
- Most  talán igen,  de amikor elbeszélgettem vele, más címet 

adott meg. A lelke mélyén talán még most is azt tartja az otthoná
nak... És ha el akart rejteni valamit, ott biztosan megtaláljuk.



Ferra szülei Hialeah-ban laktak; a férfi ezt a címet adta meg a 
rendőröknek. A környéken javarészt kubaiak éltek, az utcában sze
rény, cseréptetős, kertvárosi házak sorakoztak. Ferra édesapja ala
csony,  dús  bajuszú  férfi  volt,  tömzsi  felesége  vastag  lencséjű 
szemüveget viselt. Mélységesen felháborodtak a házuk előtt parko
ló rendőrautó látványán, a házkutatási parancsról már nem is be
szélve. Horatio nem irigyelte a ház előtt várakozó járőrt, aki közöm
bös arccal tűrte a haragos szomszédság ordítozását.

A ház középosztálybeli, lakályos, már-már bájosan giccses volt. 
A ház homlokzatán lengő lobogóból, valamint az előtérben elhelye
zett zászlóból ítélve Ferráék igen komolyan vették az amerikai ál
lampolgárságukat.

A hadnagy átkutatta Julio Ferra szobáját. A gondosan bevetett 
ágy, a tükörfényes polírozású öltözőasztal, rajta a pedáns rendben 
sorakozó fényképek arról tanúskodtak, hogy a szülők még nem en
gedték ki a gyereküket a családi fészekből.

Munkájának ez a része minden alkalommal megviselte Horatiót. 
A házkutatás során rengeteg információra lehetett szert tenni egy-
egy gyanúsított vonatkozásában, ennek ellenére a hadnagy min
den alkalommal kínosan feszengett az idegen otthonban.

Sok minden kiderült Julio Ferráról. Horatio megtudta róla, hogy 
baseballkártyákat gyűjt; hogy pufók kisfiú, illetve túlsúlyos kamasz 
volt.  Megtudta róla,  hogy tizenegy éves korában első díjat  nyert 
egy  céllövőversenyen,  és  elsőéves  gimnazistaként  egy  Marcia 
Spring nevű kislányba volt szerelmes. Az is kiderült róla, hogy ti
zenkilenc éves korában szerzett vadászengedélyt,  és olykor, íjjal 
és nyíllal felszerelkezve elkíséri az édesapját egy-egy vadászatra.

A garázsban megütötte a főnyereményt, ugyanis talált a falon 
egy régi, valamint két darab jobb állapotban lévő íjat, a sarokban 
pedig egy nyilakkal teli puzdrát. Horatio megnézte a nyilakat: kéz
zel készítették őket.

- Most megvagy - mondta félhangosan.

Az adatbázis szerint a Vitalitás-módszer hívei között senkinek 
sem voltak kábítószeres ügyei; legalábbis senkit sem tartóztattak le 
miatta. Delko megnézte a pincérek, a szakács és a mosogató eset
leges priuszát, de tiszták voltak. Albert Humboldtot egy alkalommal 
bevitték a rendőrségre, mert ittasan garázdálkodott; Shanique Co
operville-t pedig bolti lopáson kapták rajta, de a többiek nem kerül



tek összeütközésbe a törvénnyel. Nem volt rá bizonyíték, hogy Sin
hurmának köze lett volna a kábítószer-kereskedelemhez.

Ekkor Delkónak eszébe jutott a vízvezeték-szerelő, akivel Calle
igh-nek volt szerencséje elbeszélgetni. A férfi hevesen tiltakozott az 
ujjlenyomatvétel ellen...

Delko lefuttatta a férfi adatait az AFIS-en, és a gép azonnal ki
dobta a nevét. Samuel Templeton Lucentet hasis birtoklása miatt 
tartóztatta le a rendőrség.

- Ez már valami - bólogatott a helyszínelő, és gyorsan felhívta 
Horatiót. - Új fejlemény a Mulrooney-ügyben - jelentette. - A szere
lőről van szó, aki bekötötte az új vízvezetékcsöveket. Egyszer le
kapcsolták, mert hasist találtak nála.

- Ezáltal kapcsolatba hozható azzal a személlyel, aki az étte
remben elrejtette a késeket, meg magával a helyszínnel. Jól van. 
Nekem is jó híreim vannak. Pár perc, és ott vagyok.

Delko idegesen dobolt az ujjaival az asztalon. Egy ideig a sem
mibe bámult, majd felkapta a telefonját és tárcsázta Wolfe számát.

- Mizújs, Eric? - hallotta Wolfe hangját.
Belehalna, ha egyszer kimondaná, hogy „Halló”? - gondolta ma

gában Delko.
- Merre jársz? - kérdezte.
-  Benéztem  az  étterembe,  de  már  úton  vagyok  a  laborba. 

Összeszedtem egy dobozra való vágóeszközt, a laborban majd be
vizsgálják.

-  Nem  nézted  meg,  milyen  tűzhelyt  használnak?  Földgázzal 
működik?

- Azt hiszem, igen. Mindenesetre nem villannyal.
- Esetleg propángázzal?
- Talán. Lehetséges. Miért?
- Azt mondtad, a forró késesek néha propángázzal működő he

gesztőpisztollyal  hevítik  fel  a  késeket.  A vízvezeték-szerelők  is 
használnak ilyen hegesztőpisztolyt.  -  Delko elmondta Wolfe-nak, 
mit tudott meg Samuel Lucentről. - Mindenesetre megkapirgálom 
azokat a késeket, és meglátjuk, mit mutat ki a tömegspektrográfiai 
vizsgálat. Majd kiderül, milyen gázláng felett hevítették fel őket.

- Ha jól sejtem, most azt szeretnéd, ha visszamennék az étte
rembe.

- Hát... te közelebb vagy hozzájuk, mint én...
- Hamarabb is az eszedbe juthatott volna, zsenikém - sóhajtott 

fel Wolfe. - Jó, rendben, máris indulok.



- Örök hála és köszönet - mondta Delko.
Ezután előkotorta a késeket, majd a mintát beküldte a laborba. 

Aztán dohogva leült a számítógépe elé. Nem tehetett róla, de az 
elejétől  fogva ellenfelet  látott  Wolfe-ban.  Horatio nyilvánvalóan a 
szárnyai alá vette a fiút.

Azt azonban kénytelen volt elismerni, hogy Wolfe nélkül bizo
nyára elkerülte volna a figyelmüket egy fontos bizonyíték.



6.

- FOGLALJON HELYET, MR. FERRA - mondta Salas nyomozó.
Julio Ferra leült a Horatióval szemközti székre. A húsz év körüli, 

erős  testalkatú  fiatalember  szeme alatt  mély  karikák  sötétlettek. 
Fekete haját divatosan rövidre nyíratta, orrcimpáiban egy-egy fém
karikát hordott. A Vitalitás-módszer többi pácienséhez hasonlóan ő 
is kék inget viselt.

Láthatóan  nyugtalanította  a  helyzet,  bár  mindent  elkövetett, 
hogy nyugodtnak látsszon: kerülte Horatio tekintetét; a testtartása 
elutasítást sugárzott, ha kérdezték, előbb idegesen megvakarta az 
állát  vagy  az  orrát.  Salas  a  háta  mögé  állva  kérdezgette,  ami 
ugyancsak kibillentette az egyensúlyából. Horatio számtalan alka
lommal tapasztalta már ennek a technikának a hatásosságát.

- Úgy hallottam, maga kiváló íjász - mondta Horatio.
- Csak voltam - vont vállat Julio.
- Ó, szóval felhagyott az íjászattal? - lépett közelebb Salas.
-  Már nem vadászok.  Nem akarom bemocskolni  a karmámat 

azzal, hogy sportból vagy pláne az élelem kedvéért megöljek egy 
állatot.

Horatio érezte, hogy keményebben meg kell szorongatnia, ha ki 
akarja csikarni belőle a választ.

- És hogy állunk az emberi lényekkel? - kérdezte. - Rájuk nem 
vonatkozik a vadászati tilalom?

- Hogy mi? Honnan veszi, hogy...
- Hát ez nagyon érdekes, Julio. Két kollégája igen gyors egy

másutánban  vesztette  életét,  és  az  egyiküket  történetesen  egy 
számszeríjjal lőtték le. A nyomozóim éppen azzal vannak elfoglal
va,  hogy  megvizsgálják  a  maga  szüleinek  a  garázsában  talált 
számszeríjat és néhány nyílvesszőt... Tippeljen, ön szerint milyen 
eredményre jutnak majd?

Julio ekkor is rezzenéstelen tekintettel állta a hadnagy pillantá
sát,  ám  Horatiót  nem lehetett  megtéveszteni;  a  túlkompenzálás 
ugyanolyan sokat elárul egy-egy ember jelleméről.

- Arra, hogy nemrég lőttem vele - szegte fel a fejét a fiú. - A klini
kán néha gyakorolom a céllövészetet. Ennyi.

- Hát persze - vonult át Salas a gyanúsított másik oldalára. - És 
hol volt ma délelőtt 10 órakor?

- A klinikán voltam. Leúsztam néhány hosszt.



- Csak úgy, egyedül?
Julio elmosolyodott.
- Nem. Szokott tévézni?
- Nem, nem sokat - vallotta be Salas.
- Akkor szerezzen egy részletes tévéújságot. Tíz órakor azzal a 

sráccal voltam, aki a címlapon szerepel. A barátnője is ott volt. A fo
tóját megtalálja az ehavi vagy a múlt havi Vogue-ban, ha olyan na
gyon érdekli.

-  Majd megnézzük -  szólt  közbe Horatio,  bár  a lelke mélyén 
érezte, hogy a fiú igazat beszél. - De ez még nem minden.

- Miért, mit akarnak még?
- Dr.  Sinhurma módszerei  nagyon beváltak magánál.  Nem is 

olyan régen még százhúsz kilót nyomhatott, ugye?
- Most már csak kilencven vagyok. Mindennap lenyomok száz 

hosszt. - Julio hangja védekezően csengett.
- Ez meg is látszik magán. Most hírességekkel lóg, jól néz ki, az 

ismerősei felnéznek Önre... Kár, hogy hamarosan elfelejtheti mind
ezt.

- Nem vádolhat meg semmivel - kapta fel a fejét Julio.
- Ki vádolta meg? Én a klinikáról beszélek. Kár... nagyon-nagy 

kár... pedig Dr. Sinhurma fantasztikus eredményeket ért el. De meg 
kell értenie, hogy egyesek nem szeretnék, hogy folytassa a tevé
kenységét.

Horatio elhallgatott és jelentőségteljes pillantást vetett Salasra. 
Yelinának egyelőre fogalma sem volt, hogy mire akar kilyukadni, de 
Julio szerencsére nem láthatta az arcát.

- Milyen „egyesek”? - kérdezte Julio gyanakodva.
- Például azok, akiknek elszámolással tartozom, Julio. Maga is 

tudja, hogy mennek a dolgok itt, Miamiban. Kéz kezet mos, az em
berek megtesznek egykét  szívességet egymásnak,  melyeket  illik 
viszonozni. Az én pozíciómban... legyen elég annyi, hogy én is so
kaknak tartozom egy-egy szívességgel... Én mondom, Sinhurmá
nak befellegzett. A gondolatai egyre veszélyesebbek. Azt az utasí
tást kaptam, hogy hallgattassam el, és én kénytelen leszek enge
delmeskedni - jelentette ki Horatio sajnálkozva. A hadnagy jól tud
ta, hogy a szekták gyakran folyamodtak érzelmi zsaroláshoz.

- Ezt nem teheti - tiltakozott Julio.
-  Gondoljon csak Wacóra -  nézett  szomorúan a fiúra.  -  Vagy 

Ruby Ridge-re...
- A Dávid-szekta híveire - tette hozzá Salas.



- Nem! - kiáltott fel Julio, és Horatio érezte, hogy elkapták vég
re. - Ez őrület! Ők szektások voltak! A Vitalitás-módszer egy klini
ka...

- Felejtse el a maszlagot, Julio - csattant fel Horatio. - Méghogy 
klinika? Azt hiszi, teljesen hülyék vagyunk? Maga tényleg azt, hitte, 
hogy  senkinek  se  tűnik  fel,  mit  művel  a  maguk  csodadoktora? 
Tényleg azt hitte?

Julio úgy nézett rá, mint egy sarokba szorított, rémült kis állat. 
Horatio most nem engedhette meg magának, hogy megsajnálja.

- Tudom, hogy sejti, mi folyik azon a klinikán. Teljes átalakítás. - 
Horatio kissé előrehajolt. - Maga is teljesen átalakult, ne is tagadja. 
És bizonyos személyeknek cseppet se tetszik ez a fajta átalakulás.

Julio tekintete idegesen megrebbent, de Horatio látta rajta, hogy 
egyetért vele.

- De... de mi nem vagyunk szektások - tiltakozott a fiú. - Sok hí
res ember kezelteti magát nálunk. Nem hiszem, hogy...

- A rendőrség épp most figyelmezteti azokat az embereket - vá
gott közbe Horatio. - Nehogy azt higgye, hogy kockára akarják ten
ni az életüket. Ők nem olyanok, mint maga, Julio, hiszen ők már 
gazdagok és szépek és népszerűek. Mit gondol, közülük hányan 
laknak ott a klinikán úgy, mint ön?

- Hát...
- Na látja? Ők nem annyira lelkes hívei a doki tanításainak, mint 

maga. - Horatio felállt és kinézett az ablakon. Várt.
- Csináljon valamit.
- Bár tudnék - sóhajtotta Horatio. - Fogalmam sincs, mit tehet

nék. Két ember már meghalt, Julio; ezt nem lehet olyan könnyen a 
szőnyeg alá söpörni. Ha elkapnám a gyilkost, talán... A sajtó per
sze rengeteget cikkezne a klinikáról, de még mindig jobb, mintha 
fegyveres kommandósok lepnék el a helyet...

- Én... én semmit se tudok a gyilkosságról. Az íjam egy ideig a 
klinikán volt, de csak egy ideig. Bárki elvehette.

És a gyilkosságot követően egyenesen a szüleid garázsában 
landolt? - futott át a gondolat Horatio agyán. OK, szóval nem akarja 
elárulni a gyilkos nevét. Akkor másképp próbálkozom.

- Tudom, mire gondol - fordult meg Horatio. - Az jár a fejében, 
hogy feláldozza magát.  Ez igen dicséretes,  csak éppen nem ér 
vele semmit. Ugyebár bombabiztos alibivel rendelkezik?

Julio bűntudatosan összerezzent. Nem számított erre a fordu



latra... ami jó.
- Ez bizony nagy baj - csóválta a fejét a hadnagy.
- A feletteseim botrányt akarnak, bár szerintem a Vitalitás-mód

szer elég erős, hogy kibírjon egy kis negatív reklámot. De hát mit 
tehetünk, én túl kevés vagyok ahhoz, hogy elsimítsam a dolgokat...

- És mit szólna... mit szólna a kábítószerhez? - kérdezte halkan 
a fiú. - Aha.

- Milyen kábítószerhez? - szólt közbe Salas.
- Egy kábítószerbotrány elég lenne, hogy leszálljanak rólunk? - 

kérdezte Julio reménykedve.
- Talán - felelte Horatio. - De mégis, miféle drogokról van szó, 

Julio?
- Hasisról. Fekete hasisról.
- Remélem, nem akar mártírkodni, Julio. - Horatio az asztalra 

tette a kezét, és előrehajolt. - Úgy akarja megmenteni a többieket, 
hogy elviszi a balhét? Ne nézzen hülyének, és ne akarja pazarolni 
az időmet, mert ha kiderül, teszek róla, hogy megbánja. És tisztáz
zunk valamit: mindent, amit mond, a legapróbb információt alapo
san leellenőrizzük.

- Nem. Vagyis én nem akarom átverni magát. Most másról van 
szó.

- Mégis miről?
- Albert Humboldtról.
- Humboldt, a mosogató. - Horatio kihúzta magát, de továbbra 

sem lépett ki Ferra személyes teréből.
- Nem volt mindig mosogató. Amikor a klinikán dolgozott, Sin

hurma egyik asszisztense volt. Szakápolói végzettsége van.
- És kábítószerezett.
- A szobájában néha elszívott egy kis hasist, de egyszer rajta

kapták, és Dr. Sinhurma nagyon dühös lett. Elítéli a kábítószere
zést.

Vajon a hírességekre is vonatkozik ez a tilalom? - gondolta ma
gában Horatio.

- Véletlenül nem maga volt az, aki lebuktatta, Julio?
- Nem, Ruth volt az.
- És mit csinált Mr. Humboldt, amikor megtudta?
- Hát, mivel büntetésből átkerült az étterembe mosogatni, nem 

mondhatnám, hogy örült neki.
- Megfenyegette Ruth-t? Nem akart bosszút állni?
- Nem, dehogy!  Persze nem örült,  de én úgy láttam, nagyon 



megbánta, amit tett. Ő is tudta, hogy rosszat tett, és helyre akarta 
hozni a... a hibáját.

- Mit tud arról a vízvezeték-szerelőről, aki megcsinálta a vécét 
az étterem mosdójában? Humboldt ismerőse?

- Igen. Néha bemegy ebédelni az étterembe, és olyankor min
dig eldumálgatnak.

- Miről dumálgatnak?
- Nem tudom. De... azt hiszem, láttam, amikor egyszer a szere

lő átadott valamit Albertnek. Egy kis alufólia csomag volt.
Horatio elgondolkozott a hallottakon.
- Őszinte leszek magához, Julio - mondta végül. - Ezzel még 

nem biztos, hogy elejét vehetjük a bajnak... de...
- De megteszünk minden tőlünk telhetőt - fejezte be helyette a 

mondatot Salas.
- Értem - felelte Julio. - Akkor elmehetek?
-  Még nem.  Megígértem,  hogy  lecsekkoljuk  a  sztoriját,  tehát 

egyelőre itt marad...

Calleigh egyelőre csak annyit tudott megállapítani, hogy a lefog
lalt nyílvesszőket a garázsban talált íjból lőtték ki. A labor megvizs
gálta a fonalból meg a lakkozásból vett mintát, melyek megegyez
tek Ferra nyilaival, azonban a fonalat nem vágták, hanem szakítot
ták, így ezzel sem jutottak előbbre.

- A régi tollakról sajnos nem lehet DNS-mintát venni, ugyanis 
azok az emberi hajhoz hasonlóan nagyrészt kerotint tartalmaznak. 
Mivel a tollak végét lemetszették... - Calleigh bágyadtan legyintett. 
- Sajnálom, H.

-  Semmi baj  -  vigasztalta Horatio.  -  A gyilkos fegyver  nálunk 
van, és ez is valami. Csak idő kérdése, hogy elkapjuk a gyilkost... 
És hála neked, elég szépen haladunk. - A hadnagy beszámolt neki 
a vízvezeték-szerelőről, valamint Ferra vallomásáról.

- Ezek szerint Humboldtnak és Lucentnek jól jött néha egy kis 
kábulat - jegyezte meg Calleigh. - És Ruth kotnyelességének hála, 
Humboldtot a koszos edények mellé száműzték. Szerinted ez elég 
ok lehetett arra, hogy megölje?

- Nem tudom. Ne feledd, hogy a dokinak köszönhetően rendkí
vül paranoiás emberekkel van dolgunk, s ha ehhez még a kábító
szert is hozzátesszük...

- Akkor bizony kiszámíthatatlanná válnak - mondta Calleigh. - 
Most mi legyen? Hozzuk be Lucentet és hallgassuk ki?



- Még nem. Szeretnék még egy-két ütőkártyát a kezemben tud
ni... Egyébként nem láttál valamit a műhelyben, amire esetleg meg
szerezhetnénk a házkutatási parancsot?

-  Legfeljebb pormacskákat  -  mosolygott  Calleigh -,  de a bíró 
erre még nem írja alá a parancsot.

- Én valami ütősebbre gondoltam.
- Azt hiszem, tudok segíteni - szólalt meg mellettük Delko, kezé

ben egy csiptetős írótáblával. - A tömegspekrográfiai vizsgálat sze
rint a késeken égett földgáz és MAPK-gáz maradványok voltak.

- Mi az a MAPK-gáz? - kérdezte Calleigh.
- Metilacetilén-propadién és folyékony kőolaj keveréke. Gyúlé

kony, nem toxikus vegyületről van szó, melyet a...
- Várj, kitalálom - mosolygott Horatio. - Fémcsövek hegesztésé

hez használják.
- Bizony ám!
- És ezennel ünnepélyesen bejelentem, hogy már is indulhatunk 

a házkutatási parancsért. Minden egyes csövet meg fogunk vizs
gálni.

- Gondolod, hogy valamelyik csövet más célra használták fel, 
mint kellett volna? - kérdezte Calleigh ártatlan szemekkel.

- Cseppet se lepne meg - veregette meg a vállát Horatio.

A műhely közvetlenül a Miami-csatorna mellett volt, az épület 
végében egy romos csónakház szerénykedett.

- Mit gondolsz, H, szerencsével járunk? - kérdezte Delko, ahogy 
kiszálltak a Hummerból.

- Majd meglátjuk - vont vállat a hadnagy, s a szemüvegét a zse
bébe csúsztatta.

Samuel Lucentet a pult mögött találták, ahol egy fatálkából erő
sen fűszeres curryt eszegetett. Amikor nyílt az ajtó, letette a kana
lát és felállt.

- Igen? Mivel szolgálhatok?
- Finom radarjai vannak, hogy máris megérezte rajtunk a zsaru

szagot - jegyezte meg Horatio, majd átadta Lucentnek a házkutatá
si parancsot. - Átkutatjuk az épületet, Mr. Lucent.

A másik helyiségben hangosan felberregett valami.
- Egy pillanat, máris kikapcsolom - mondta Lucent, és elindult a 

hátsó ajtó felé.
- Uram! Meg kell kérnem, hogy maradjon itt...
De Lucent már becsapta maga után az ajtót.



Horatio villámgyorsan előkapta a fegyverét, és átugrott a pulton.
- Eric! Fedezz! - ordította.
Egy  ajtó  súlyosan  becsapódott  -  Horatiónak  cseppet  se  volt 

ínyére  ez  a  hang.  A fenébe!  Járőrautóval  kellett  volna  jönnünk, 
gondolta. Úgy tűnik, Sammy mégiscsak rejteget valamit.

-  Samuel  Lucent!  -  kiáltotta.  -  Nyissa ki  az ajtót  és jöjjön ki. 
Most!

Az erős acélkeret és komoly, ipari minőségű ajtópántok láttán a 
hadnagy úgy döntött, mielőbb segítséget kér. Lekapta a nadrágszí
jára rögzített rádiót, és beszólt a központnak, hogy küldjenek ki egy 
egységet, és hozzanak magukkal egy faltörő kost is. Mire megér
kezik a felmentő sereg, Lucent értékes bizonyítékokat semmisíthet 
meg, gondolta bosszúsan.

A helyiség tele volt szeméttel; a padló nagy részét egy szétsze
relt jet-ski foglalta el, de a masszív, kerekes állványról lelógó gyám
fa láttán Horatiónak támadt egy ötlete. A szerkezet segítségével 
egyébként a motort szokták kiemelni a gépkocsikból.

Az egyik sarokban egy oxiacetilén palack rozsdásodott. Horatio 
gyorsan eltette a fegyverét, majd a palackot a motorkiemelő szer
kezethez gurította. Pillanatok alatt rátekerte a láncot, aztán csípő
magasságig emelte, amitől a vízszintesen lógó palack úgy nézett 
ki, mint egy torpedó.

A szerkezetet ezután az ajtóhoz gurította, s teljes erejéből meg
lendítette a palackot.

Olyan, volt, mintha légkalapáccsal sújtott volna egy postaládá
ra, és a fémajtó látványosan behorpadt. Horatio ismét meglendítet
te az alkalmi faltörő kost.

BUMM!
BUMM!
BUMM... RECCS!
A negyedik próbálkozásra a zár betört, az ajtó megadta magát, 

és kitárult. Horatio előkapta a fegyverét, majd óvatosan előreara
szolt.

A helyiségben, a fal mellett egy sor fehér vödör társaságában 
néhány félméter magas, kocka alakú fémgép sorakozott, mellettük 
egy ősrégi fehér hűtőszekrény, egy viaszosvászonnal letakart asz
tal, melyen konyhai eszközök és hosszú tálcák voltak. Egy másik 
ajtó tárva-nyitva állt; Lucent nyilvánvalóan azon keresztül távozott.

Ekkor felbőgött egy jet-ski motorja.
Horatio átrohant a csónakházba, de Lucent addigra már felpat



tant a jet-skire és a csatorna felé tartott. Kezében egy fekete sze
meteszsákot szorongatott.

Horatio lefelé irányította a Glock csövét, vett egy mély levegőt 
és lőtt. Egyszer, kétszer, háromszor. A jet-ski motorja felköhögött, 
majd elhallgatott és bágyadtan megbillent a csatorna közepén. Lu
cent beugrott a vízbe, s kétségbeesetten úszni kezdett a túlsó part 
irányába, ám Delko sem tétovázott és utánaeredt.

- Mr. Lucent, ha átér a túlsó partra, kérem, tegye a kezét a tar
kójára és várja meg a társamat - kiáltott utána Horatio. - Különben 
a következő lövéssel véletlenül kárt teszek magában...

Lucent  engedelmeskedett.  Delko  a  sarkában  volt  és  néhány 
másodperc múlva már kattant is rajta a bilincs.

És most nézzük meg közelebbről azt a szobát, gondolta Hora
tio.

- A zsák tele volt marihuánával - mondta Delko. Ekkor már Lu
cent egykor biztonságos búvóhelyén voltak; a férfi az odakinn vára
kozó járőrautó hátsó ülésén kuporgott. - A szaga alapján első osz
tályú minőség.

- Úgy tűnik, a barátunkat sokkal jobban érdekli a botanika, mint 
a vízvezeték-szerelés - jegyezte meg Horatio, és csípőre tett kéz
zel körülnézett a helyiségben. - Vagy inkább a kémia...

- Ez az egész inkább a szakácsművészeihez hasonlít - mondta 
Delko. Lehajolt és felvett egy zöld levélkét, majd megmutatta Hora
tiónak. - Látod ezeket az apró pihéket a levélen? Mintha belepte 
volna a dér. Mikroszkóp alatt jól láthatóak a trichómának nevezett, 
gomba alakú mirigyek, melyek tele vannak tetrahidrocannibollal - 
ez egy pszichoaktív anyag. Szinte az egész növényben megtalál
ható, ám a legnagyobb koncentrációban a nővirágú növény virágjá
ban van jelen.

- A híres tiltott gyümölcs - csóválta a fejét Horatio.
- Hát igen - vigyorgott Delko. - Lényeg, hogy a hasis a kábító

szer koncentrált alakja, melyet a gyantás szárakból és levelekből 
préselnek össze. A maradékból egy olcsóbb anyagot állítanak elő. 
A kenderszüreten a munkásoknak a gyantától ragacsos lesz a ke
zük, és amikor összedörzsölik a tenyerüket, az odatapadt levekből 
gusztustalan fekete kis golyócskákat gyúrnak össze.

Delko az asztalhoz lépett, és felvette az egyik tálcát. Egy egy
szerű fakeret volt, melybe egy fényes sárga vásznat feszítettek ki. 
A textílián zöldes foltok éktelenkedtek.



- Később persze fejlődött a technika, és az emberi találékony
ságnak, úgy tűnik, semmi sem szabhatott határt.

Horatio kinyitotta a hűtőszekrény ajtaját és belenézett. A felső 
polcokon földes folyadékkal teli befőttesüvegek sorakoztak, az alju
kon némi fehér üledék volt látható; míg az alsó polcokat fekete ha
sistéglák töltötték meg.

- Turmixgépek, kávéfilterek és szárítók - dünnyögte Horatio. - 
Tiszta boszorkánykonyha. De hol lehet az alapanyag, hiszen a sze
meteszsákban nem volt több fél kiló fűnél.

-  Szerintem rendszeresen  elszállítja  az  anyagot  -  vélekedett 
Delko. - Nekünk már csak az utója maradt.

- Sebaj, nekünk ennyi is elég. A kérdés már csak az, hogy ki lát
ja  el  alapanyaggal...  és  mindez  hogyan  hozható összefüggésbe 
Ruth Carrell és Phillip Mulrooney halálával.

Horatio feltette a napszemüvegét. - Gyere, lássuk, mit csicsereg 
nekünk ez a kis konyhatündér...



7.

- MR. LUCENT - szólalt meg Horatio kedélyesen. - Mondhatom, 
szép kis laboratóriumot találtunk önnél.

Samuel Lucent leplezetlen gyűlölettel nézett a hadnagyra.
- Kösz az elismerést - felelte gúnyosan.
- A probléma természetesen csak az, hogy akárhogy csűri-csa

varja, jogilag így is, úgy is kereskedelmi mennyiségnek minősül az 
önnél  talált  pszicho-aktív  alapanyag,  és  a  büntető  törvénykönyv 
szerint legalább öt év börtönbüntetésre számíthat.

- Olyat mondjon, amit még nem tudok.
Horatio atyáskodó pillantással méregette.
- Ahogy óhajtja. Például nem tudja, milyen mérhetetlenül sze

rencsés,  hogy  a  kábítószer-ellenes  osztag  helyett  én  kaptam el 
magát... tudja, azok a fiúk mindent elkoboznak, amit csak érnek: 
készpénzt, gépkocsit, ékszert, mindent, és ezeket az értékeket ár
verésre bocsátják. És tudja, hová kerül a pénz?

- Igen - vágta rá Lucent mogorván. - A költségvetésükbe.
- Pontosan. Tehát a kábszeresek helyében most nagyon mor

cos lennék, amiért golyót kellett eresztenem az értékes vízi robo
gójába. Nem mutatna jól a jelentésemben. De látja, milyen mázlis
ta, mert engem fikarcnyit se érdekel a jet-skije. Tudja mit, még a 
hűtőszekrényében figyelő téglácskái sem érdekelnek.

Lucent kíváncsian felkapta a fejét.
-  Azért nem, mert engem más dolgok érdekelnek. Két ember 

meghalt, és nekem rács mögé kell dugnom a tettest. Ezt már ko
molyan veszem... A magafajta középkategóriás laborpatkányok kí
vül esnek az érdeklődési körömön.

- Ezzel meg hová akar kilyukadni?
- Oda, hogy tudomásom szerint eddig még senki se halt bele 

egy kis hasisba. És bár megpróbált elmenekülni, azt is figyelembe 
kell  vennem, hogy nem lőtt  rám...  Ha együttműködik velünk, be
szélhetek a bíróval és enyhítésért folyamodunk.

Lucent fontolóra vette a hallottakat.
- Én nem tudok semmi gyilkosságról - jelentette ki végül. - És 

mást se akarok feldobni miatta.
- Értse már meg, hogy nem érdekelnek az ellátói meg a vásárlói 

- mondta Horatio. - Kivéve akkor, ha valamelyiküknek köze lehet a 
gyilkosságokhoz. Vagy talán tud valamit?



- Mondtam már, hogy nem tudok a gyilkosságról.
- Értettem. És mi a helyzet Albert Humboldttal?
- Mi van vele?
- Őt ismeri?
Lucent nyugtalanul fészkelődött a székén.
- Asszem. Néha együtt lógunk.
- Elég furcsa meghatározás ez a lebegésre.
- Hé, én nem mondtam, hogy... Horatio csendre intette.
- Ne fáradjon. Azt már eddig is tudtam, hogy Humboldt magától 

szerezte be a hasist,  de nem érdekel.  Mit  mondott  önnek Hum
boldt, amikor beszerelte a vécét a mosdóba?

- A micsodát? - hüledezett Lucent.
Horatio türelmetlenül felsóhajtott.
- A vécét, Samuel. A Földi Paradicsomban. Rozsdamentes acél, 

rézcsövek... rémlik valami?
- Ja, ja... hát persze. Al pontosan elmondta, mire van szüksége. 

Külön meg kellett rendelnem, meg minden.
- Nem mondta meg, hogy miért?
- Elsütött néhány viccet - borult el Lucent homloka. - Valami for

ró ülőkéről hadovált, de ennek semmi értelme, mert az acél hűvös, 
nem? Különben is, Al elég fura fazon.

- Ezt hogy érti?
- Az egész Vitalitás-módszer úgy bűzlik, ahogy van. Nagyon-na

gyon bűzlik. Al azt hitte, boldog és népszerű lesz, ha belép abba a 
bagázsba, és mit kapott cserébe? A koszos edényeket. Totál meg
hülyült tőle. És mindezt csak azért, mert a nagy és okos doki azt 
mondja, jót tesz a lelkének.

Horatio leült az asztalhoz, és érdeklődve Lucentre nézett.
- És mi a véleménye a doktor úrnak a kábítószerekről?
- Á, azt nagyon nem szereti - vigyorgott Lucent. - Al is nagy baj

ba került, amikor elkapták. De attól még nem szokott le róla.
-  Értem.  És  az  étterem  többi  alkalmazottja?  Ők  is  szívnak 

néha?
Lucent ravaszkásan a hadnagyra sandított.
- Szerintem igen. Velem soha, de Al szavaiból úgy vettem ki, 

hogy ők is elszállnak néha.
-  Nekem úgy tűnt,  hogy Dr.  Sinhurma nagyon lazára fogja a 

gyeplőt...
- Lehet, de a női első osztályúak - nevetett fel Lucent.
- Szóval maga is járt kinn a klinikán? - mosolygott Horatio.



-. Csak egyszer. Anyám, az a rengeteg szép ember! De ez már 
túl sok az én ízlésemnek, és szeretek nyugodtan aludni, érti? Az a 
sok elmebeteg tyúk... képesek hajnalok hajnalán kikelni az ágyból, 
és addig nyomják a felüléseket, míg beleszédülnek. És kizárólag ri
zsen élnek. Ez tényleg nem nekem való.

- El tudom képzelni - bólogatott Horatio. - Szóval Sinhurma em
berei közül senki se járt a maga kábszer-konyhájában?

- Ne vicceljen, főnök.
- Nem ajánlom, hogy hazudjon - nézett rá Horatio. - Az embere

im centiről centire átvizsgálják a koszos kis boszorkánykonyháját 
meg a műhelyét, és ha kiderül, hogy átvert, azt is megbánja, hogy 
megszületett. És akkor a büntetés enyhítését is elfelejtheti.

- Nem verem át, főnök.

Ryan Wolfe egy alulról megvilágított munkaasztalra helyezte az 
étteremben lefoglalt különböző méretű és formájú késeket, húsvá
gó bárdokat és pengéket. Volt ott még egy rövid Kevlar-borítású 
drót is, ami hasonlított arra a darabkára, melyet Horatio talált a ra
kétán,  és  módszeresen  kipróbálta  rajta  az  összes  vágóeszközt. 
Mindegyikkel lemetszett egy darabkát a drótról, majd a mikroszkóp 
segítségével összehasonlította őket a mintával.

Sajnos nem járt sikerrel.
Ekkor eszébe jutott a rakéta kilövéséhez használt hajtóanyag. 

Egy kis szerencsével talán megtalálja azt a személyt, aki össze
kotyvasztotta, okoskodott.

Leült a számítógéphez, és szétküldött néhány e-mailt a régi is
kolatársainak, akikkel még mindig tartotta a kapcsolatot.

Tíz perc múlva meg is érkezett a válasz.
Wolfe felkapta a telefonját és tárcsázott rajta egy számot.
- Szia Mark, hogysmint? - szólt bele a készülékbe, majd nagy 

vonalakban elmagyarázta, mire kíváncsi.
- Nézd, a hajtóanyag elkészítése nem olyan egyszerű - mondta 

Mark. - Természetesen szükséged van egy oxidálóanyagra. A te 
embered  kálium-nitrátot,  vagyis  salétromot  használt,  amit  elég 
könnyen be lehet szerezni. A hús tartósításához is használják, de a 
műtrágyában, sőt még a fogkrémben is megtalálható. Ez megköti a 
hajtóanyagot, ebben az esetben a dextrózt. Egyébként ez egészen 
érdekes, mert a legtöbb cukros modellező szuktrózt használ. Bár a 
dextróz is elég jó, mivel alacsony az olvadási foka és nem kara
mellizálódik  annyira.  Márpedig  ez  fontos  szempont  a  habarcs 



összekeverésénél.
- Milyen habarcs? - kérdezte Wolfe.
- Az oxidáló- és a hajtóanyag keveréke. Előtte azonban mind

kettőt finom porrá kell őrölni. Utána összekevered, majd felmelegí
ted, de szárazon is összekutyulhatod őket. Ha szárazon csinálod, 
nagyon óvatosnak kell lenned, mert a keverék rendkívül gyúlékony.

- Tehát biztonságosabb, ha felmelegítve kevered össze? - kér
dezte Wolfe.

- Ha vigyázol vele, akkor igen - felelte Mark. - Én olajsütőt hasz
nálok erre a célra, így magam szabályozhatom a hőfokot. Amikor 
elkészülök vele, hagyom, hogy kihűljön. Utána belenyomom a ra
kéta csövébe, beleszúrok néhány nikromvégű drótot, melyeknek a 
végére ráakasztok egy elemet, és már kész is a rakéta.

- Tehát az emberem pontosan tudta, mit csinál - mondta Wolfe. 
- Tapasztalt rakétakészítő lehet.

- Tutira az - értett egyet Mark.
- Meg tudnád szerezni nekem a rakétamodellező egyesület tag

sági listáját? - kérte Wolfe.
- Az ujjlenyomatainkat ne adjuk le? - hüledezett Mark.
- Kösz, megvagyok nélkülük.

Horatio a Samuel Lucenttal folytatott  kihallgatáson töprengett. 
Jóllehet látszólag nem tanúsított  érdeklődést a férfi  kábítószeres 
ügyletei iránt, igenis kíváncsi volt a fű eredetére, hiszen az ilyen és 
ehhez hasonló ügyletekhez rengeteg pénzre van szükség, márpe
dig  a  gyilkossági  ügyek  esetében  nem  szabad  figyelmen  kívül 
hagyni a pénzt.

Lement a laborba Calleigh-hez. A csinos helyszínelő a Lucent 
műhelyében lefoglalt felszereléssel bíbelődött, és éppen az egyik 
turmixgép fogantyúján keresett ujjlenyomatot.

- Hogy megy? - érdeklődött Horatio.
- Ó, tudod, a női munkának sosincs vége - mosolygott rá Calle

igh. - Elektromos háztartási eszközök, konyhai eszközök, minden, 
ami kell. Mondani szeretnél valamit, H?

- Reméltem, hogy megtudok tőled valamit.
- Eddig úgy tűnik, Lucent igazat mondott; kizárólag az ő ujjle

nyomatait találtam ezeken itt - mutatott a munkaasztalra.
Horatio alaposan megnézte a Calleigh kezében lévő turmixgé

pet.
- Ugyanolyan modell, mint az, amelyiket a szeméttárolóban ta



láltuk?
- Nem tudom, de máris megnézem... Hm. Nem éppen. Ugyanaz 

a márka, de más modell.
Horatio az asztal másik végére ment, és szemügyre vett egy 

kézi mixert.
- Pont olyan, mint ezek; talán van közöttük kapcsolat. - Nézz 

utána, melyik cégtől szerzi be az étterem a konyhagépeit.
- Máris.
- Hol van Eric? Azt hittem, neked segít.
- A számítógépes laborban van, azt mondta, meg akar csinálni 

egy szimulációt.
Delko karba tett kézzel bámulta a képernyőt.
- Eric? Mi újság?
- Ó, szia, H. Gondoltam, megpróbálom rekonstruálni a helyszínt 

az elejétől a végéig.
- Jó ötlet. Hol tartasz?
- Megmutatom. - Delko előrehajolt és lenyomott egy billentyűt. A 

képernyőn  megjelent  az  éttermet  ábrázoló  egyszerű  grafika.  A 
mosdó kék, a konyha piros színnel volt megjelölve. A képernyő al
ján egy apró, digitális kijelző mutatta az időt.

- A történet kábé két órakor kezdődik. - A számlálón megjelen
tek a „2:00” számok. - Shanique Cooperville móresre tanítja Phil 
Mulrooney-t és felszolgál neki egy adag feljavított chilit. Kettő tizen
ötkor Albert Humboldt ebédszünetet tart. Kettő harminckor Mulroo
ney már nagyon ramatyul van, és kettő negyvenkor kirohan a mos
dóba.

Delko lenyomott egy újabb billentyűt, mire a tetőn megjelent egy 
aprócska rakéta. - Kettő negyvenháromkor Dr.  Sinhurma felhívja 
Phil Mulrooney-t a mobilján.

- De honnan tudja, hogy Mulrooney a mosdóban van? - kérdez
te Horatio.

- Valaki értesíthette - vélekedett Delko. - Az étterem és a klinika 
híváslistáiból rögtön kiderül.

- Nagyszerű. Tehát ekkor tudjuk, hol tartózkodik Sinhurma: mér
földekre van a gyilkosság helyszínétől, így van alibije.

- Úgy van. Körülbelül két óra negyvenkét perckor valaki kilövi a 
tetőn található rakétát.

Horatio elképzelte, ahogy az elektromos szikra végigfut a rakéta 
végéből kiálló dróton.

- A rakéta felszáll, és maga után húzza a vékony, Kevlar-bevo



natú drótot!
A spulni, melyet rögzítettek valahogyan, vadul pörög, ahogy a 

vékony rézfonál felszáll az égre...
- Hatszáz méterre repült, magával húzza az elektromos szikrá

kat szóró drótot, és az így előidézett villám belecsapott a rakétába, 
majd a dróton keresztül elérte a tetőt. Menet közben azonban el
porlasztotta a drótot...

- Ezután a villám a falban található rézcsőben az acél vécécsé
sze  irányába  haladt,  ahol  agyoncsapta  Phil  Mulrooney-t.  A test 
helyzetéből ítélve feltehetően a bal kezén keresztül érte a testét - a 
jobb kezében a telefont tartotta. A villám végigment a karján, majd 
átfutott a testén és a lábán, s a térdén keresztül távozott.

- A villám elérte a padlón lévő víztócsát, ami levezette a fémből 
készült vízelvezetőn. Csakhogy...

- Csakhogy menet közben keresztezte a konnektort, így égett ki 
a turmixgép - fejezte be Horatio a mondatot.

- Igen. A fal és a konnektor közé ékelt tárgy hathatós segítségé
vel.

Horatio megvakarta a homlokát.
- Van még egy probléma. A boncoláskor megtudtam, hogy Mul

rooney-t nemcsak a villám, hanem a háztartási áram is megrázta.
-  Tehát  több elkövetési  módról  és egynél  több gyilkosról  van 

szó?
- Talán... de elképzelhető, hogy az elkövető egyszerűen bebiz

tosította magát. Megtudtam, hogy a villámlás nem minden esetben 
halálos,  vagyis nem a legmegbízhatóbb fegyver,  sőt  a  rakétával 
előidézett villámlás is csupán ötven százalékos arányban végze
tes.

- Az emberünk nagyon elszánt volt - bólintott Delko.
- Hiányzik még két tárgyi bizonyíték... Meg kellene találni a ra

kétakilövő állványt, és azt a valamit, aminek segítségével a kon
nektorban lévő áramot Phil Mulrooney-hoz vezették.

-  És ne feledjük a rakéta hajtóanyagát...  valahol  azt is össze 
kellett keverni.

- Wolfe már dolgozik rajta - mondta Horatio.
- Mi van a Carrell-üggyel? Jutottatok valamire a nyílvesszővel?
- Sajnos nem. Találtunk ugyan néhány íjat meg nyílvesszőt, de 

nem tudjuk bizonyítani, hogy a gyilkosságot azzal az íjjal követték 
el. Ennyi.

- Akkor most mi legyen, H?



Megcsörrent Horatio telefonja.
- Horatio Caine - szólt bele a készülékbe, aztán komor arccal 

hallgatott. - Nagyon ügyes vagy, Wolfe. Komolyan. Máris behoza
tom.

Összecsukta a telefont, és Delkóhoz fordult.
- A jelek szerint megtört a jég...



8.

SALAS NYOMOZÓ A VELE SZEMBEN ülő gyanúsítottra nézett.
- Caesar - mondta. - Ritka név minálunk. A szüleinek nagy ter

vei voltak magával.
Sinhurma bizalmi embere kifejezéstelen arccal nézett vissza a 

nyomozóra.
- Nekem a Mr. Kim megszólítás is tökéletesen megfelel. Nem 

vagyunk olyan jó viszonyban, hogy a keresztnevemen szólítson.
A Salas jobbján ülő Horatio a férfire mosolygott.
- Ahogy óhajtja, Mr. Kim... Köszönjük, hogy befáradt hozzánk. A 

nyomozás során az ön neve is felmerült, és gondoltam, esetleg se
gíthet tisztázni egykét dolgot.

- Szívesen segítek, ha tudok. - Kim egyenes háttal, fegyelme
zetten ült.

- Meséljen egy kicsit magáról, Mr. Kim.
- Pontosan mire kíváncsi?
- Csak meséljen. - Horatio várt.
Mindig élvezettel figyelte, ahogy a gyanúsítottak túl akartak járni 

az eszén, ám ebből a versenyből minden esetben a hadnagy került 
ki győztesen. Egy alkalommal harminchét percen keresztül nézett 
farkasszemet az egyik gyanúsítottal, aki végül megadta magát.

Salas rezzenéstelen arccal figyelte a jelenetet. Gyűlölte a vára
kozást, de ha Horatio így akar játszani...  ezért még megkapja a 
magáét.

Úgy tűnt, Kimnek sincs ínyére a csend.
- Mi... mire kíváncsi?
- Ó, csak a szokásos dolgokra: mi a kedvenc színe, a kedvenc 

étele... jaj, már tudom is: van valamilyen hobbija?
- Kedvenc színem a zöld, és nincs hobbim - mosolygott a férfi. - 

Még az íjászát sem érdekel.
- Ó, én sem arra gondoltam. Szerintem az önhöz hasonló, el

nyomott emberek valóban valami fallikus dologgal szeretnék kife
jezni magukat, és mi tagadás, az íjászatban megvan ez a jellem
ző... De a maga esetében mindez valahogy túlságosan kézenfekvő 
lenne. Nem, ön sokkal látványosabban juttatná kifejezésre magát. 
Például egy... - ekkor Horatio előrehajolt - ... rakétával.

Kim szeme megvillant.
- A rakétamodellezés egy tudomány, nem hobbi - mondta.



- Ezek szerint érdekli ez a tudomány.
- Ahogy vesszük.
-  Értem.  Ez  bizony  megmagyarázza,  hogy  miért  szerepel  a 

neve a Floridai Rakétamodellezők Szövetségének tagsági listáján.
- Ez nyilvánvaló.
Horatio hátradőlt  a székén, s  közben felvett  az asztalról  egy 

irattartót, majd kinyitotta és beleolvasott.
- Hm... Úgy tűnik, elég sok mindenre kezd fény derülni, Mr. Kim. 

Vegyük például ezeket a pénzügyi kimutatásokat. Látom, csinos kis 
summát fektetett be a Földi Paradicsom étteremláncba.

- Ez nyilvános adat, bárki hozzáférhet - felelte Kim higgadtan.
- Valóban az. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy önnek ugyanolyan 

fontos a Vitalitás-módszer sikere, mint Dr. Sinhurmának.
- Ezzel meg mit akar mondani?
- A nyilvános adatok néha okoznak egy-két meglepetést - szó

lalt meg Salas. - A telefonos híváslistákban például az áll, hogy a 
Földi Paradicsomból hívást kezdeményeztek Dr. Sinhurma számá
ra néhány perccel azelőtt, hogy Phillip Mulrooney élete oly tragikus 
véget ért.

- Erről semmit se tudok.
- Természetesen - mondta Horatio. - Hiszen az ön szakterülete 

a rakétamodellezés.
- Nem állítottam, hogy szakértő vagyok...
- Csak éppen érdekli - mondta Salas.
- Úgy van.
Horatio érezte, hogy elkapta Kimet.
- Mr. Kim, árulja el nekem, mi a rakéta felhajtóerejének mérték

egysége?
Kim pislogott.
- Miért kérdezi?
- Puszta kíváncsiságból.
Kim  egykedvűen  a  hadnagyra  nézett,  ám  ezúttal  olyan  volt, 

akár a páncéljába visszahúzódó teknősbéka.
- Akkor mondja, mennyi egy rakétamodell minimális kilövési se

bessége?
- Én... most nem jut eszembe...
-  Nem? Akkor mit  szólna egy könnyebb kérdéshez? Ezt még 

egy elemista is tudja. Lássuk csak... Melyik az a legnagyobb telje
sítményű rakétamodell, melyet igazolás nélkül megvehet?

Csend.



- A válaszok a következők: Newton-másodperc, 13,4 méter/má
sodperc, és „G". Kíváncsi vagyok, vajon miért nem akarta megosz
tani velem a tudását. Persze az is lehet, hogy valójában halvány 
fogalma sincs a rakétamodellezésről.

- Kissé berozsdásodott a memóriám - próbált mosolyogni Kim. - 
Ez még nem bűncselekmény.

- Aligha - értett egyet Horatio. - Ám ez azt is jelenti, hogy nem 
volt egészen őszinte velünk, Mr. Kim. Sőt, az is feltűnt, hogy csep
pet  se lepődött meg azon,  hogy bár  emberölési  ügyben nyomo
zunk, mégis a rakétákról faggatjuk.

- Azt hittem, csak egy hasonlatról van szó.
- Téved, Mr. Kim, ugyanis az a rakéta a Miami-Dade rendőrség 

laboratóriumában van. Tudjuk, hogy a Földi Paradicsom tetejéről 
lőtték ki, hogy a segítségével előidézzék a villámlást, továbbá azt is 
tudjuk, hogy valaki a villámmal akarta kioltani Phil Mulrooney éle
tét.

- Ne haragudjon, de ez elég furcsán hangzik - kapta fel a fejét 
Kim. - És szerintem nincs olyan esküdtszék ebben az országban, 
amely komolyan venne egy ilyen őrültséget.

Horatio elmosolyodott.
- Ha megvan a bizonyíték, még a legnagyobb őrültség is hihető

vé válik, Mr. Kim. Miattam ne aggódjon, mert lépésről lépésre el
magyarázom az esküdteknek, hogy mi történt, és a tapasztalataim 
alapján bizton állíthatom, hogy a végén nekem fognak hinni...

Horatio kiült  az előtérbe, ahol  elgondolkodott a történteken. A 
különleges  tervezésű,  üvegfalú  helyiségben  úgy  érezte  magát, 
mintha egy piramis sírkamrájában, a halál előszobájában várakoz
na.

Ebben a pillanatban senki se járt arra, s a hadnagy elmélyülten 
bámult a semmibe. Ruth Carrell járt a fejében.

A lány Tampából jött le Miamiba. Egy újabb túlsúlyos kislány, aki 
vékony, csinos és népszerű akart lenni. Arról álmodozott, hogy el
fogadják és szeretik az emberek.

Dr. Sinhurma pedig felfedezte a benne szunnyadó értékeket, és 
úgy döntött, megér egy próbát. Ruth-nak nem volt sok pénze, ám 
fiatal, bátortalan, ugyanakkor rendkívül elszánt volt, így tökéletes 
katonát lehetett faragni belőle.

Aztán, amikor kétkedni kezdett a hűségében, egy szempillantás 
alatt megszabadult tőle. A kételkedés olyan luxus, melyet nem en



gedhetett meg magának a doktor; fiatal, gyönyörű lányokat pedig 
bármikor szerezhetett még magának.

Horatio rosszul ítélte meg Sinhurmát. Lelkiismeretlen szociopa
tának hitte,  de hát  ezzel  az erővel  minden második üzletembert 
vagy politikust rács mögé dughatna.

Amennyiben Sinhurma tervelte ki a gyilkosságokat, akkor egy 
pszichopatával van dolga. Ez azt jelenti, hogy számára két vagy 
húsz ember halála teljesen egyre megy.

Amennyiben...
Minden járőr tanúsíthatja, hogy érdemes megbízni az ösztöne

inkben. Ezzel szemben a tudósok a bizonyítékokban hisznek. Ho
ratio ösztönei ebben a pillanatban azt súgták, hogy Sinhurma ko
rántsem olyan ártatlan, mint amilyennek mutatja magát, ám egyelő
re csak közvetett bizonyítékok voltak ellene.

Bármennyire is törte a fejét, nem talált rajta fogást. Az ember
ölést semmiképpen sem lehet rábizonyítani. A manipulálást igen - 
de ha ez bűncselekménynek számítana, akkor a börtönök tele len
nének kereskedőkkel. Meglehet, hogy az elkövetőt Sinhurma hívei 
között kell  keresni,  ám ettől a doktor még csak közvetett módon 
köthető az ügyhöz.

Persze,  a  közvetett  felelősségnek is  megvan az ára.  Horatio 
képtelen volt elfelejteni a Ruth Carrell fejéhez vágott szavait.

Prostituálja  magát,  ezt  mondta  neki.  Kemény  szavak  voltak 
ezek,  és  most,  utólag  visszagondolva  talán  túlságosan  is  azok. 
Ruth Carrell  abban a tudatban távozott ebből a világból,  hogy a 
hadnagy is csak egy kemény fejű, ítélkező zsaru, akit a legcseké
lyebb mértékben sem érdekelnek a problémái.

Horatio tovább gombolyította a gondolatai fonalát.
Ha a klinikán valaki benne van a kábítószer-kereskedelemben, 

akkor Ruth Carrellt és Phillip Mulrooney-t azért ölhették meg, mert 
olyasmit tudtak, amit nem kellett volna. És ebben az esetben ismét 
felmerült Horatióban Sinhurma bűnössége. De ki tudja...

Ekkor megjelent a folyosón Calleigh.
- Van egy perced, Horatio?
- Rád mindig. Mi újság?
- Én is ugyanezt kérdezem - húzta fel a szemöldökét Calleigh. - 

Rosszkor jöttem?
- Nem, dehogy - mosolyodott el Horatio. - Még mindig az ügyön 

töröm a fejem.
Calleigh leült a főnöke mellé.



- Igen, nagyon fura ez az egész - sóhajtott fel. - Nyilak, villá
mok... Miért nem volt valami hagyományos fegyver?

Horatio meglepődve felkapta a fejét.
- Bocs, H, csak eltűnődtem. Sehogy sem találok egyezést az íj 

és a nyíl között. A lövedékekkel más a helyzet...
- Talán nem ártana rávenni az embereket, hogy változtassanak 

a szokásaikon.
Calleigh szélesen elmosolyodott.
- Persze akkor is fognak lövöldözni - jegyezte meg. - Szerintem 

nem a fegyvereket, hanem az embereket kellene ellenőrzés alatt 
tartani. Az emberek már csak ilyenek. Ha elveszed a fegyverüket, 
akkor is megtalálják a módját, hogy kinyírják egymást.

- Ráadásul, ha az érzelmeik irányítják őket, előbb-utóbb hibáz
nak...

- Te nem hibáztál, Horatio... ebben az esetben semmiképp - vi
gasztalta Calleigh.

-  Köszönöm, aranyos vagy.  Közben elgondolkodtam a doktor 
úron. Eszembe jutott, hogy esetleg kizökkenthetnénk a nyugalmá
ból.

- Arra gondolsz, hogy ha az érzelmei irányítanák, hiba csúszna 
a számításaiba?

- Pontosan. A kérdés már csak az, hogy milyen muníciót hasz
náljak?

- Fogalmam sincs - mondta Calleigh, és felállt. - Csak azt akar
tam közölni veled, hogy megvizsgáltam a Lucent-féle cuccot, de ki
zárólag a fiú ujjlenyomatai vannak rajta. Még megnézem a konyha
gépeket, hátha ugyanarról a helyről szerezték be őket.

- Jól van.
Calleigh visszatért a laboratóriumba. Horatio még elmerengett 

egy ideig, aztán felállt és elindult a boncterembe.
Calleigh kiderítette, hogy a kézimixelők és turmixgépek egy kali

forniai cégtől származnak. A cégnek nem nagyon voltak érdekelt
ségei Floridában, ám pár éve eladtak néhány eszközt egy georgiai 
étteremnek, ami később tönkrement. A Charette és Fiai nevű fel
számolócég segítségével aztán megszabadultak az ingóságaiktól.

A C & F opa-lockai raktára valaha jobb napokat is látott, bár két
ségtelenül tisztább volt, mint a vízvezeték-szerelő műhelye. A tá
gas, világos helyiség egyik fala mentén ipari méretű tűzhelyek és 
mosogatók, míg a másik oldalon felállított polcokon különféle kony
hagépek és felszerelések sorakoztak. Calleigh figyelmét nem ke



rülte el a hosszú pulton szerénykedő számítógép, valamint a pult 
külső oldalába beépített polcokon csillogó kések, húsvágó bárdok 
és egyéb eszközök.

- Adj' isten! Segíthetek a kisasszonykának? - kérdezte egy kö
vérkés fehér inges férfi.

- Remélem, igen - felelte Calleigh kedvesen mosolyogva. Jól
esett hallani az ízes délies beszédet. - Feltehetnék pár kérdést az 
ügyfeleire vonatkozóan? - kérdezte, s már-már bocsánatkérő arc
cal igazolta magát.

- Má' mér' ne tehetne? - ragyogott fel a férfi arca. - Kirő' akar 
kérdezni?

- Nem adott el véletlenül konyhai eszközöket egy bizonyos Földi 
Paradicsom nevű étteremnek?

- Meg kő néznem a pénztárbizonylatokba' - felelte a férfi, majd a 
pulthoz lépett és megfordította a képernyőt, ám akkor elborult az 
arca. Lassan, megfontoltan leütött egy billentyűt, aztán egy mási
kat.

- Elnézést kérek, uram...
- Charlessly, a nevem Oscar Charlessly, de magácskának csak 

Oscar. - A férfi a képernyőre nézett, ám a mosoly rögtön lehervadt 
az arcáról. - O, istenkém - motyogta. - Nem megy nekem ez a szá
mítógépezés. Általába' Kari foglalkozik ezzel, de ma beszólt, hogy 
beteg.

- Megnézhetem?
- Csak tessék, szógálja ki magát - lépett hátra a férfi. - Én sem

mit se értek belőle.
Calleigh pillanatok alatt rájött, hogyan működik a rendszer, csak 

éppen szüksége lett volna a jelszóra.
- Félreállok, amíg begépeli - ajánlotta fel.
- Jó vóna, de nem tudom - vonogatta a vállát derűsen a férfi. - 

Mondtam már, hogy ez Kari dóga, én csak eladó vagyok itten. Nem 
megy nekem a könyvelés.

- A tulajdonos hol van?
- Á, ő má' olyan, mintha nyugdíjba ment vóna. Néha benéz hoz

zánk, de miután a fiai kiléptek az üzletbő', őt se nagyon érdekli, mi 
van itt.

- Értem. És Kari mikorra várható?
- Hát, a telefonba' úgy hallottam, nagyon megfázott. Szerintem 

egész héten otthon marad - vonogatta a vállát Charlessly. - Sajná
lom.



- Semmi baj. De ön talán mégis segíthet.  Egy ilyen jó eladó, 
mint maga, biztosan emlékszik a vásárlóira.

A férfi jóízűen felnevetett.
- Ebben aztán nincs hiba! Kirő' van szó?
-  Egy  Lucent  nevezetű  vízvezeték-szerelőről,  a  Földi  Paradi

csom nevű étteremről, vagy a Vitalitás Klinikáról lenne szó.
- Az étterem talán, de vízvezeték-szerelők és doktorok másutt 

vásárolnak. De azt a paradicsomot se mondanám biztosra.
- Nem kérdezné meg Karitól a jelszót?
- Felhínám én, de azt mondta, bevesz egy csomó pirulát, kihúz

za a telefont és végre addig alszik, amíg jólesik.
-  Értem -  sóhajtotta  Calleigh.  -  Később még benézek,  hátha 

szerencsével járok. Köszönöm a segítséget, Oscar.
- Sajnálom, hogy csak ennyire tellett - vigyorgott a férfi. - Nyu

godtan jöjjön vissza, amikor csak tetszik.

Dr. Alexx Wood sok mindenben hitt. Hitt a családban, a barát
ságban és a közösség összetartó erejében. Hitte, hogy minden élet 
egyformán értékes, és az emberek belátják mindezt.

A holtakban is hitt.
- Méghogy a holtak nem mesélnek? - szokta mondani. - Éde

sem, hiszen az egész szakmám erről szól.
- A holtak sok mindenre megtanítanak bennünket, csak oda kell 

figyelni rájuk. Alexx pedig szívvel-lélekkel, minden tudásával azon 
volt, hogy meghallja az üzeneteiket.

Ezen a napon Ruth Carrell holtteste is fontos dolgokról árulko
dott.

-  Indítékot  akartál? -  nézett  Alexx a hadnagyra,  és a kezébe 
nyomott egy papirost. - Kívánságod parancs. Most jött meg Ruth 
Carrell toxikológiai elemzése.

Horatio átfutotta a lapot, és meglepődve füttyentett.
- Alexx, ez igaz? Hiszen ez egy egész házipatika.
- Antidepresszánsok, hipnotikumok, serkentők - életemben nem 

láttam még ilyen kemény koktélt. Nem csoda, hogy Sinhurma páci
ensei úgy fel vannak pörögve, hiszen folyamatosan eksztázisban 
tartja őket.

- Abban a tudatban vannak, hogy vitaminkoktélt szednek. Az al
vásmegvonás és a böjt miatt eleve le vannak gyengülve, így mit 
számít nekik még egy kis eufória? Meglehet, hogy Phil Mulrooney-t 
is emiatt ölték meg. Amikor leállt a koktéllal, kezdett tisztulni a feje, 



és amint rájött arra, hogy mi folyik a klinikán, már csak idő kérdése 
volt, hogy lerántsa a leplet a doki ügyeskedéseiről.

- Ezt még be is kellene bizonyítani - mondta Alexx. - Technikai
lag nem szegte meg a törvényt, amikor beadta a gyógyszert azok
nak  az  embereknek,  hiszen  van  hozzá  engedélye.  A hazugság 
azonban más tészta, és ez az engedélyébe is kerülne, csakhogy a 
tanúink olyan agymosáson mentek keresztül, hogy mindent meg
tesznek, amit mond. Még azt se tudjuk rábizonyítani Sinhurmara, 
hogy ő injekciózta be Ruth Carreilt.

- Lehet, hogy ez semmit se bizonyít, Alexx, de mégiscsak jó va
lamire - mondta Horatio.

- Elárulnád, hogy mire?
- Hasznos kis muníciót kreálok belőle...

-  Doktor úr  -  szólt  Horatio  kedvesen. -  Köszönöm, hogy időt 
szakított rám.

Dr. Sinhurma keresztbe tett lábbal ült egy japán kert közepére 
állított piedesztálon, melynek szélén egy bambuszparaván tartotta 
távol a kíváncsi tekinteteket; mögötte egy tavacska és egy pagoda 
alakú szökőkút csörgedezett.  A férfi  úgy helyezkedett el,  hogy a 
vízben megcsillanó napfény diszkrét dicsfénnyel övezze, így Hora
tio alig tudta kivenni az arcvonásait.

- Nekem mindig nagy örömöt jelent beszélgetni önnel, Horatio - 
jelentette ki a férfi szelíd hangon.

Horatio levette a napszemüvegét, és a szemébe nézett.
- Caine hadnagy - javította ki a doktort.
- Idegesnek tűnik, hadnagy úr. Aggasztja valami?
- Így is mondhatjuk, doktor úr. Gondoltam, önhöz fordulok spiri

tuális tanácsért. - Horatio a kertet körülvevő, kőlapokkal kirakott jár
dán állt.  -  Tudja,  nagyon-nagy baj  leselkedik  egy bizonyos sze
mélyre, de ő képtelen felfogni, mennyire rosszul alakulnak a dolgai.

- Ebben az esetben megérdemli, hogy felhívja rá a figyelmét, 
nem gondolja? - kérdezte Sinhurma szelíden.

- Hát ez az. Tudja, ez az ember képtelen reálisan gondolkodni... 
Abban a hitben ringatja magát, hogy bármit megtehet, így lehetet
len vele racionálisan beszélni.

-  Arra nem gondolt,  hogy esetleg magának a  racionalitásnak 
nincs értelme?

- Tudja, ha sarokba szorítják, akkor olyan elsőéves filozófia-hall
gatókra  jellemző  álokoskodásokkal  kábítja  az  ismerőseit...  Arra 



gondoltam, nem ártana felhívnom a figyelmét a komolyabb tudo
mányokra. Csak az a kérdés, mivel kezdjem.

Sinhurma rezzenéstelen tekintettel hallgatta a hadnagyot.
- Lehet, hogy a barátja sokkal jobban megérti  a világ dolgait, 

mint hinné.
- Nem mondtam, hogy a barátom - mosolygott hűvösen.
- Akkor ne aggassza a sorsa.
- Kezdetnek a fizika is megteszi. Minden hatás kivált egy ellen

hatást, ugye? Például ha Floridában valaki embert öl, következés
képpen a bíróság őt is halálra ítéli.

- Azt hiszem, ön összekeveri a társadalom és a természet tör
vényeit...

- Én személy szerint a villamosszékre szavaznék, de a méreg
injekció sem rossz... - Horatio arrébb rúgott egy apró kavicsot. - Hi
ába akarjuk, csak nagyon ritkán hozhatunk létre tökéletes szimmet
riát. Sinhurma arca továbbra is mosolygós maradt, ám a hangja fe
szültségről árulkodott

- Szerintem önnek sejtelme sincs a tökéletességről.
- Ó, és mit szól a kémiához? Talán némi sav segíthet megvilá

gosítani az ismerősöm elméjét... - Horatio bocsánatkérően felemel
te a kezét. - Nem, tényleg igaza van, az túlságosan ezoterikusán 
hangzana. Ha már a vegyészettel próbálkozom, jobban járok az 
egyenes beszéddel. Majd megemlítem neki, mi mindent találtunk 
Ruth Carrell vérében.

- Ruth rendkívül...
- Zaklatott kislány volt, ugye? - csattant fel Horatio. - Hát per

sze. Miért  nem inkább őrült,  vagy zavaros elméjű. Ön már csak 
tudja!

- Ha Ruth gyógyszerezte magát, nekem semmi közöm hozzá!
- Aha, értem. Nagy hiba volt megölni Ruth-t, doktor úr. A toxiko

lógiai vizsgálat kimutatta a szervezetében talált gyógyszereket, és 
ha bebizonyosodik, hogy mégiscsak köze van hozzájuk, örökre bú
csút inthet az orvosi engedélyének, meg a klinikájának. És ne ag
gódjon, be fogjuk bizonyítani, hiszen még most is gyógyszerezi a 
pácienseit.

Horatio előbbre lépett.
- Már nincs megállás, kénytelen gyógyszereznie őket, különben 

minden szétesik. Ön az, aki rászokott a mámorra, de ígérem, egy
szer s mindenkorra le fogom szoktatni róla. A börtönben fog megro
hadni, doktor úr. Sinhurma kedélyesen felnevetett.



- Caine hadnagy, azt hiszem, elment az esze. Én nem megyek 
börtönbe. Ha elmegyek innen, akkor az sokkal jobb lesz, mint ez 
itt. Sikeres, elismert ember vagyok, befolyásos barátokkal rendel
kezem, az életem teljes, és ezen a jövőben sem óhajtok változtat
ni. Ami Ruth-szal történt, tragikus, de Miamiban nap mint nap tör
ténnek erőszakos cselekmények. A karmánk nemcsak az életünk 
kezdetét, ha nem annak végét is meghatározza.

Horatio kegyetlen mosolyt villantott a férfira.
-  Nem áll  szándékomban folytatni ezt az értelmetlen, szeren

csesütemény jellegű New Age vitát,  doktor  úr.  De ne aggódjon, 
szemmel tartom magát. Élvezze ki a biztonságosan elkerített kis 
paradicsomát, mert a következő alkalommal már a jogait fogom fel
olvasni.

Azzal Horatio sarkon fordult és elviharzott.

Maxine Valera szokás szerint most is a mikroszkópja fölé hajol
va tanulmányozott valamit.

- Várj, kitalálom - mondta. - Azt akarod, hogy csináljam meg egy 
nyílvesszőből származó toll DNS-elemzését.

- Meg tudnád csinálni? - lelkesedett Calleigh.
- A szokásos technikákkal kétlem, hogy sikerülne, de a kutatók 

nemrég kifejlesztettek egy módszert, melynek segítségével őskori 
hajmintákból is kinyerik a DNS-t, amiből arra a következtetésre ju
tottak, hogy a hajban található keratinban elegendő sejtminta van a 
vizsgálat elvégzéséhez. Be kell vallanom, madártollakkal még sen
ki sem próbálta ki ezt a módszert.

- Akkor itt a nagy alkalom - mosolygott Calleigh. - Bár ezek a 
tollak meglehetősen régiek, így sajnos jó esélyünk van arra, hogy 
szennyezettek, tehát nem használhatjuk fel őket bizonyítékként.

- Pontosan. Azt hittem, csalódott leszel.
- Semmi baj. De azért nem jöttem üres kézzel - mondta Calle

igh, és elővett egy nagy, barna borítékot, melyből egy csomó apró 
tasakot öntött ki az asztalra.

Valera kíváncsian megnézte az egyik tasakban lapuló zöld leve
leket.

- Hiába akarsz megvesztegetni ezzel a fűvel, a tények tények 
maradnak - jelentette ki.

- Komolyan mondod? Pedig első osztályú anyag. - Calleigh ki
kapta a címkét az egyik tasakból és meglobogtatta. - Az elmúlt hat 
hónap razziáiból származó anyagok. A Mulrooney-ügyben is felme



rült egy kábítószeres vonal, gondoltam, ez talán a hasznunkra le
het. Össze kellene vetned a mintákat, hátha megegyeznek.

- Hát, azt hiszem, megér egy próbát - sóhajtotta Valera. - A nyi
lat viszont felejtsd el.

- Na, ez fájt - mondta Calleigh.



9.

WOLFE MEGTALÁLTA a  rakétát,  most  már  csak  a  kilövőáll
ványt meg a gyújtószerkezetet kellett megkeresnie.

Annyit már tudott, hogy egy olyan állványt kell keresnie, mely
nek eltörött, vagy ellenkezőleg: vadonatújra cserélt a kerámia tere
lőlapja. Az elektromos gyújtószerkezetet általában dróttal szokták a 
vezérlőlaphoz rögzíteni. A modellezők az interferencia miatt nem
igen használnak távirányítót; és ha igen, a rakétát az elektromos 
töltés miatt akkor is be kell drótozni.

Ez azt jelentette, hogy a tetőn elhelyezett kilövőállványból kive
zetett  drótot  egy  irányítókonzolhoz  kötötték,  melynek  valahol  ott 
kellett  lennie a konyhában, ahol  Wolfe állt.  Feltehetően azon az 
apró ablakon keresztül vezették be, amelyet a helyszínelés során 
azonnal észrevett Calleigh; ezen keresztül haladt a két drót - az 
egyik a kilövőállvány irányába, a másik pedig az elsősegélyláda 
mögött található rézcsőhöz volt bekötve.

A probléma csak az volt, hogy bárki megláthatta a drótokat meg 
az irányítólapot. A konyha nem olyan nagy, a pincérek is folyton 
jönnek-mennek,  tehát  valakinek  mindenképpen  feltűnt  volna  az 
elektromos szerkezet.

Akkor pedig el kellett rejtenie valahol. De hogyan? - töprengett 
Wolfe.

Körülnézett. Esetleg egy kerekes holmit kell keresnem?
Az egyik sarokban meglátta a magas, több polcos edényes ko

csit. Megfogta, és az ablakhoz gurította. A legfelső polc eltakarta az 
ablakpárkányt, sőt az elsősegélyládát is.

A konzolt  az  egyik  középső  polcon  helyezhették  el.  Néhány 
fémedénnyel ügyesen el  lehetett  takarni.  Mindezt  természetesen 
jóval a nyitás előtt kellett megszervezni, és akkor is fennállt a ve
szély,  hogy valaki  észreveszi.  Az akció végén pedig a tettesnek 
gyorsan el is kellett tűntetnie a nyomokat.

Wolfe eltolta a kocsit az útból, majd fogott egy széket és a fal
hoz állította. Felmászott rá, s alaposan szemügyre vette az ablak
párkányt.

- Hűha - mondta hangosan. - Érdekes.
Ezt nem arra mondta, amit látott, hanem arra, amit nem...

- Égésnyomok - nézett Wolfe Horatióra.



A számítógépes laboratóriumban voltak, ahol Horatio a rézcső 
végéről készült felvételt tanulmányozta a hatalmas képernyőn.

- Én nem találtam semmi ilyesmit - folytatta Wolfe. - Te ugye azt 
mondtad, hogy a villám elporlasztja a rakétából kiálló drótot.

- Az emberem legalábbis ezt állította.
- Ha a Kevlar-borítású drótot egyenesen a csőhöz vezették, ak

kor megmaradtak volna az égésnyomok a falon, a párkányon, sőt a 
lyuk szélén is. Tehát a tény, hogy ennek semmi nyoma...

- Azt jelenti, hogy másfajta drótot kell keresnünk - fejezte be Ho
ratio a mondatot. - Erre már magam is rájöttem.

- Ó... értem.
Horatio türelmesen mosolygott.
- Nagyon okosan gondolkodsz. A kérdés csak az, hogy milyen 

drótot is keresünk pontosan... és hol lehet?
Wolfe a képernyőre pillantott.
-  Az eszköznyomokat  nézed? Calleigh azt  mondta,  alig  bírta 

megkülönböztetni rajta a régi meg az újabb keletű nyomokat,
- Bizony - értett egyet Horatio. A csövön, kiváltképp a végein, 

rengeteg karcolás volt látható. - De van egy elméletem. Látod eze
ket a barázdákat? Satu vagy csípőfogó nyomai lehetnek.

- Én is így gondoltam. Talán a szereléskor keletkeztek, vagy ak
kor, amikor levágták a csövet. Calleigh nem tudta megmondani, mi
lyen szerszámot használhattak.

- Te mire tippelsz?
- Arra, hogy egy strapabíró kábelt keresünk, a végén, jobban 

mondva a végein egy-egy csíptetővel.
- Például egy indítókábelt? - próbálkozott Wolfe.
-  Például.  Miamiban elég ritkán van rá szükség, de az autók 

néha még Miamiban is megmakacsolják magukat.
- Szerintem már valamelyik csatorna mélyén lehet.
- Igaz, de attól még megkereshetjük.
- Ne haragudj, nem akartam pesszimista lenni.
- Optimista vagy pesszimista, nekem egyre megy. Nekünk tár

gyilagosnak és türelmesnek kell lennünk.
- Értem. Most mi legyen?
- Nem ártana, ha megtalálnánk, vagy legalább beazonosítanánk 

a kilövőszerkezetet. Van valami fejlemény ez ügyben?
- Azt hiszem, sejtem, hol helyezték el, de ezzel meg is állt a tu

dományom.  És  a  rakétamodellező  közösséggel  sem...  hogy  is 
mondjam... felhőtlen a kapcsolatom.



- Sebaj, nekem is megvannak a forrásaim, majd meglátom, mit 
tehetek. Közben próbáljuk megkeresni az indítókábeleket; ez azt 
jelenti, hogy néhány gépkocsit is át kellene vizsgálni. Amikor utoljá
ra a klinikán jártam, feltűnt nekem egy fehér furgon. Fogadok, hogy 
Sinhurma azzal szállítja a pácienseit az étterembe és vissza.

- Szerinted tudunk szerezni engedélyt az átkutatására?
- Nem lesz rá szükség - mosolygott Horatio. - A konyhában ta

lált kések, valamint Ferra vallomása arra utalnak, hogy Lucent és 
Humboldt hasissal kereskedtek az étterem területén. Márpedig a 
floridai törvények értelmében mindent lefoglalhatunk, ami kapcso
latba hozható a kábítószer-kereskedelemmel, és ez alól a furgon 
sem képez kivételt. Ehhez nem lesz szükségünk parancsra.

-  Akkor  pedig  törvényesen  is  leltárba  vehetjük  a  tartalmát  - 
mondta Wolfe. - Nem lesz könnyű kapcsolatba hozni Sinhurmát a 
kábítószerrel-kereskedelemmel.

- Talán nem - értett egyet Horatio. - De egyelőre nem is áll szán
dékunkban. Éppen elég, ha felzaklatjuk vele a doktor urat...

Jason  McKinley  pedáns irodájának  bútorzata  mindössze  egy 
irattartószekrényből, valamint egy íróasztalból és egy székből állt.

Horatio jöttére felpattant a számítógépe mellől, majd szívélye
sen kezet fogott a hadnaggyal. Mivel a helyiségben nem volt több 
szék, Horatio állva maradt, míg Jason visszaült az asztalához.

- Szóval ismét a tudásomra fáj a foga? - érdeklődött Jason re
kedtes hangon.

- Elnézést a megjegyzésért, de pocsékul néz ki - mondta Hora
tio.

Jason fogott egy papír zsebkendőt, és kifújta az orrát.
- Bocs - mondta. - Allergia. Minden ősszel meggyötör. Ne is kér

dezze, van rá gyógyszer, de a tablettáktól annyira elkábulok, hogy 
legfeljebb kávéfőzésre vagyok képes, így inkább szenvedek. Elné
zést, mire van szüksége?

- A kilövőrendszerekről szerettem volna érdeklődni.
- Nem nagy ügy. Botról és állványról lehet...
- Engem az állványos megoldás érdekel.
- Értem. Ebben az esetben is van néhány lehetőség, a többsé

gük elektromos. Használhat egyfajta zöld gyújtózsinórt, vagy a Je
texet; ez utóbbinál szépen meggyújtja a zsinórt, majd befogja a fü
lét, de ez illegális és megbízhatatlan. A tetejébe még elég valószí
nűtlen is. A FireStar néven kapható kilövőszett nagyon népszerű. 



Van benne egy anyag, melyet össze kell keverni, majd belenyomja 
a drótokat - a gyújtáshoz szükséges áram erőssége a drótok vas
tagságától függ.

- Mekkora áramerősségről van szó?
- Hat-tizenkét volt. Hapci! Elnézést kérek. Na, tehát, ha egymo

toros összetételről beszélünk, akkor rézfejet használtak, ami két ré
teg rézborítást feltételez, melyek között egy vékony réteg Mylar ta
lálható. Ehhez viszont jó sok kakaó, legalább tizenkét volt szüksé
ges, és nem annyira megbízható.

- Tizenkét volt - csodálkozott Horatio. - Mint egy motorbicikli ak
sijába?

- Igen, mert az áramnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy 
meggyújtsa a fekete port. De ott van még a Magnelite gyutacs, ami 
minimális árammal működik, és magnézium végű drótok kellenek 
bele. Tökéletesen működik - mondta Jason és kifújta az orrát.

- És mi van az alacsonyabb erősségű rendszerekkel? - kérdez
te Horatio.

-  Az  Electric  Match-hez  mindössze  kétszáz  milliamper  áram 
szükséges. Vagy, ha már mindenképpen minimalista akar lenni, ak
kor egy villanólámpa gyutacs is elég, de csak óvatosan, mert na
gyon érzékeny jószág. Ha az ember nem ért hozzá, könnyen fel
robbanhat.

- Ha jól értettem, akkor az amatőrök számára a Magnelite kilö
vőállványt és a kilenc-tizenkét voltos erősségű gyutacsot - esetleg 
egy elemlámpa elemet javasolna.

- Talán - felelte Jason. - Megtalálták már a rakétát?
- Ami azt illeti, igen. Nagyjából illik rá a leírás.
- Örülök, hogy segítettem - mondta Jason. - Tudja, mit? Azt hi

szem, mégis beveszek néhány antibiotikumot. Inkább zsibbadjon le 
az agyam, minthogy belefulladjak a taknyomba.

- Ezt meg se hallottam - mosolygott Horatio. - Nem szeretném 
letartóztatni, amiért gyógyszer hatása alatt kísérletezget.

Jason megpróbált nevetni, de a hangja köhögésbe fúlt.
- Nem ez lenne az első alkalom...

- Elvégeztem a füveden az FTHP-t (fokozott töredékhossz poli
morfizmus) vizsgálatot - mondta Valera.

- Kemény lehetett - mosolygott Calleigh hálásan.
-  Ugyan, ugyanolyan,  mint  az emberi  DNS-teszt,  azzal  a kü

lönbséggel, hogy ilyesmit legfeljebb a sci-fikben láthat az ember.



Valera átadott a helyszínelőnek két papírlapot, aki összehason
lította azokat egymással.

- Azonos genetikai sorozatok - mondta Calleigh. - Klónok.
- Pontosan. A termesztők idestova négy évtizede finomítják az 

eljárást, és addig keresztezték a termést, míg egy kifejezetten kivá
ló minőségű termékre tettek szert. Bár a magvakat szívesen meg
osztják másokkal is, a dugványokat drága kincsként őrzik.

- Olyanok, mint a díjnyertes kutyatulajdonosok - jegyezte meg 
Calleigh. - Hiába szaporítják, számukra az eredeti példány a legér
tékesebb.

- A lényeg, hogy a te mintáid között egy se volt azonos pedigré
jű.

- De hiszen ez a kettő teljesen azonos - vonta össze Calleigh a 
szemöldökét.

-  Igen, de a bal  kezedben lévő minta nem a tőled származó 
anyagból van. Egy wisconsini labor megpróbál létrehozni egy mari
juana DNS-adatbázist.  Eddig Connecticutból, Floridából, Iowából, 
Wyomingból, Nyugat-Virginiából, Tennesseeből... - Valera a homlo
kát ráncolta, majd folytatta: - Kentuckyból, Vermontból, Georgiából, 
Kanadából és Tajvanról gyűjtöttek adatokat. Az egyik munkatársu
kat még az egyetemről ismerem, és megengedte, hogy belépjek a 
rendszerbe. Az egyik mintájuk profilja megegyezett a tiéddel, így 
rákerestem az ügyre. Calleigh kíváncsian kinyitotta a dossziét.

- Hm... Ez igen. Azt hiszem, meg kell látogatnom valakit...

Horatio beült  Bellum Néni  Étkezdéjébe,  és rendelt  egy kubai 
szendvicset. Jóízűen majszolta, amikor Salas nyomozó megállt az 
asztalánál.

- Nem zavarlak? - kérdezte Yelina.
- Dehogy, foglalj helyet.
- Egymagadban eszegetsz, Horatio? - kérdezte a nyomozó, mi

után leült a szemközti padra. - Mi történt, senki sem tart igényt a 
társaságodra?

- Hiszen itt ülsz - mosolygott a hadnagy.
- Csak meg ne bánd, mert nagyon falánk vagyok ám. Úgy tűnik, 

másoknak nagyon alacsony az ingerküszöbe, ha szóba kerül a ne
ved.

- Ha jól sejtem, nem fog tetszeni, amit hallani fogok.
Yelina kecsesen kicsent Horatio tányérjáról egy darab hasáb

burgonyát.



- Az attól függ. Ha örömöt okoz, hogy a főnököd a plafonon van 
miattad, akkor... - vonta meg a vállát a nyomozó.

Horatio beleharapott a szendvicsébe, majd alaposan megrágta 
a falatot.

-  Elárulnád,  hogy  mivel  sikerült  felbosszantanom  a 
nagyfőnököt?

- Ne mondd, hogy nem tudod - hüledezett Yelina.
Horatio ivott egy kis jeges teát.
- Nem is mondtam - tette le a poharát. - Csak olyan aranyos 

vagy, amikor rossz híreket hozol.
- Ma délelőtt egy szupermodell ordítozott a polgármesterrel.
- Látod? Erről beszéltem - vigyorodott el Horatio. - Egy ordítozó 

szupermodell sokkal érdekesebb hír, mint az, hogy elcsesztem va
lamit.

- Pedig elcseszted, Horatio.
- Gondolod?
Yelina vádló mozdulattal szegezte rá a következő hasábburgo

nyát.
- Tudod, mennyire idegesít, hogy folyton visszakérdezel? És ha 

most  megint  kérdezni  merészelsz,  isten  bizony  beverek  neked 
egyet.

- Jól van, na, akkor igyekszem kijelentő mondatokban beszélni. 
Első mondat: Pontosan tudom, mit csinálok. Második mondat: Biz
tos vagyok benne, hogy a polgármester sokkal komolyabb és fon
tosabb emberek ordibálását is kibírta; egy hivatásos manöken már 
meg se kottyan neki. És most következzen a harmadik mondat: Az 
ideges emberek hibáznak.

- Szóval a Vitalitás Klinika gépjárműveinek lefoglalása csak egy 
rémületkeltő taktika?

- Nem foglaltattam le minden gépjárművet, csak azokat, ame
lyek Sinhurma tulajdonát képezik.

- Vagyis az összeset, mivel a kevésbé jómódú páciensek hálá
juk jeléül a dokira íratták a kocsijuk tulajdonjogát, a gazdagabbak 
pedig egyszerűen egy-egy drága autóval fejezték ki köszönetüket.

-  Igen,  három Mercedest foglaltunk le -  vallotta be Horatio.  - 
Delko már alig várta, hogy darabokra szedje őket.

- Jaj, töröld már le azt az önelégült vigyort a képedről. Komo
lyan azt hiszed, hogy ezzel nyomást gyakorolhatsz Sinhurmára?

- Ki kellett találnom valamit, amivel ráijesztek, Yelina, mert se
bezhetetlennek  érzi  magát.  Gondoltam,  azzal,  hogy  a  nyakára 



küldtem néhány járőrautót, meg elvettem a játékszereit, esetleg ki
zökkentem a nyugalmából.

- Ennyi?
Horatio tagadólag intett a fejével.
- Nem, valójában azt reméltem, hogy találok ellene valami bizo

nyítékot a Mulrooney-ügyben.
- Feleslegesen töröd magad, ha a bíróság nem ért egyet a mód

szereiddel.
-  Sinhurma a tudtuk és beleegyezésük nélkül  gyógyszerezi  a 

pácienseit, és ezáltal csinos kis nyereségre tesz szert. Nincs az az 
esküdtszék, amelyik ne fogadná el a bizonyítékaimat.

- Rendben - sóhajtotta Salas. - Különben is, én átadtam az üze
netet, de ha kíváncsi vagy a személyes véleményemre, remélem, 
elkapod azt a gazembert.

De légy óvatos, mert Sinhurmának sok barátja van...
- Majd meglátjuk...

Az összevissza karcolt faasztal másik oldalán ülő férfi narancs
sárga BV-s kezeslábast és edzőcipőt viselt, vicsorogva nézett Cal
leigh-re. Kék szeme jegesen méregette a csinos helyszínelőt; sző
ke haját leborotválta, és csak a feje tetején hagyott egy tenyérnyit 
mutatóba. Ifjabb Joseph Welfern jelenleg a Dade megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet lakója volt.

- Lenne néhány kérdésem, Mr. Welfern - kezdte Calleigh.
- Csak tessék - vigyorgott a férfi. - Én ráérek, mert egész nap 

csak a zabot hegyezem.
Calleigh belepillantott az aktájába.
- Látom, marihuána-szállítás közben kapták el.
- Ne már! Az csak személyes használatra volt nálam - tiltakozott 

Welfern, bár a hangja ezúttal kifejezetten barátságosan csengett.
- Hét kiló? Mégis, mit csinált vele - azzal szigetelte az ablakait?
- Jól van, na - nevetett a férfi. - De én csak a sofőr voltam, érti? 

Nem termesztettem, nem adtam el belőle. Azt se tudtam, mit vi
szek, de a zsarukat nem hatotta meg, mert elvették a kocsimat.

- Persze, ezt mondta a bíróságon is, de a jelek szerint ők se hit
tek magának. Ahogy én sem.

- Felőlem - vont vállat Welfern. - Nekem nyolc.
- Lehet, de a feltételes szabadlábra helyezési tárgyaláson sokat 

nyomna a latban egy rendőrtiszt ajánlólevele, és tudomásom sze
rint magának két hét múlva esedékes a tárgyalása.



- Jól tudja. Mire lenne kíváncsi pontosan?
- Megtudtuk, hogy a marihuána-szállítmánya egy miami hasis

gyártónál kötött ki. Azt már tudjuk, hová került az anyag, de most 
az eredetére is kíváncsiak lennénk.

A férfi felhorkant:
- Ennyi? Csak az idejét vesztegeti, szépségem. Mit gondol, mi 

volt az első dolog, amit ki akartak szedni belőlem a zsaruk? Akkor 
se tudtam, most miből gondolja, hogy okosabb vagyok?

- Talán abból, hogy akkor nem is akart okosabb lenni - nézett rá 
Calleigh. - Legyen erős, töltse le a büntetését. Igen ám, de most 
már itt  van egy ideje,  és fogadok,  hogy volt  ideje elgondolkodni 
azokon, akik megúszták, és vígan élik a világukat odakinn. - Ked
vesen elmosolyodott. - Fogadok, hogy ahogy közeledik a tárgyalás, 
egyre többet gondol ezekre a dolgokra. És milyen borzasztó lenne, 
ha végül mégse engednék ki magát. Akkor aztán törhetné a fejét, 
hogy hol szúrta el... De hiába, mert elszúrta. Pedig lett volna esé
lye... Milyen kár.

Welfern már nem vigyorgott.
- Elmondaná, hogy működik ez az egész?
- Persze. Ha akkor dobja fel őket, amikor elkapják, világos, mint 

a nap, hogy mi történt. De most már nyugodtan beszélhet, senki
nek se fog feltűnni. Ráadásul most gyilkossági ügyben nyomozunk, 
tehát nem fognak gyanakodni magára.

Welfern elgondolkodott Calleigh szavain.
- És ha befogom a szám, akkor maga elcseszi a szabadlábra 

helyezésemet, jól értettem?
- Ne vicceljen - felelte Calleigh. - Nem azért jöttem, hogy fenye

getőzzek, Mr. Welfern, csak szeretnék adni magának egy esélyt. 
Öntől függ, de ha nem érdekli...

Welfern hátradőlt a székén.
- Eljönne a tárgyalásomra?
- Még szoknyát is húzok a tiszteletére.
- Az lesz a hab a tortán - vigyorgott a férfi.

- Szép járgány - jegyezte meg Wolfe.
Delkóhoz hasonlóan ő is kezeslábast öltött, s átvizsgálták a Vi

talitás Klinikánál elkobzott gépjárműveket. Wolfe éppen egy vörös 
Dodge Viperen legeltette a szemét.

- Láttad volna, miket hagytunk ott - mondta Delko. - Az egyik 
sztárkomikus  éppen akkor  érkezett  a  napi  injekcióadagjáért.  Azt 



hittem, rosszul látok, amikor kiszállt abból a Maseratiból. Gondol
tam, megvárom, míg kijön és letartóztatom, amiért gyógyszer hatá
sa alatt akar vezetni, de aztán leküzdöttem a kísértést.

- Miért?
- Nézd, ez H bulija, és így is éppen elegen balhéznak miatta. 

Nem akartam én is belerángatni a hírekbe.
Wolfe karba tette a kezét.
- Szóval hagytad meglógni?
- Á, dehogy - vigyorgott Delko. - Figyelmeztettem a fazont, hogy 

a saját érdekében jobban tenné, ha mással vitetné haza magát.
- Hogy reagált?
- Úgy, ahogy kell: egy hatalmas mosollyal. Gondolom, nem ez 

volt az első alkalom, hogy a zsaruk bírság helyett figyelmeztetés
ben részesítették.

Munkához láttak. Minden egyes gépkocsit alaposan átvizsgál
tak, és egyenként leltárba vették a bennük talált tárgyakat.

Az egyik nagy fehér furgon pótkeréktárolójában végre megtalál
ták, amit kerestek: egy szett narancssárga színű indítókábelt, a vé
gein egy-egy krokodilcsipesszel.

Wolfe felvette az egyik csipeszt, és szemügyre vette.
- Azt hiszem, ebbe beleakadt valami - mondta.
Delko megfogta a kábel másik végét.
- Itt is van valami; réznek látszik. Vigyük be a laborba, és néz

zük meg közelebbről...

A kihallgatóhelyiségben  Darcy  Cheveau  ugyanolyan  nyugodt 
arccal nézett maga elé, mint amikor a Földi Paradicsomban beszél
getett Horatióval.

-  Halló  -  vetette  oda  a  hadnagynak,  aki  Salas  nyomozóval 
együtt lépett be a helyiségbe. Mintha nap mint nap találkoztak vol
na.

-  Mr.  Cheveau -  biccentett  Horatio,  majd  leült.  Salas  szokás 
szerint most is állva maradt. - Ha jól tudom, rendszerint ön vezeti a 
Vitalitás Klinika furgonját.

- Nem mindig - felelte Cheveau. - Általában csak a klinika és az 
étterem között járok vele.

- Értem. És mi van, ha elromlik valami?
- Nem, ember - rázta meg a fejét Cheveau. - Szakács vagyok, 

nem autószerelő. A doki szakemberekre szokta bízni az ilyesmit.
- Jól szuperál a járgány? Nem szokott lerobbanni?



- Á, nem... várjon csak. A kerékcsere is számít? Mert egyszer 
kereket kellett cserélnem.

- Igen, az is számít - mondta Horatio. - Albert Humboldt nem se
gített magának véletlenül?

- Nem, egyedül csináltam. Albert ott se volt. Miért?
- Akkor meg tudná magyarázni, mit keresett Albert ujjlenyomata 

a furgon pótkereke melletti indítókötélen?
Cheveau egy pillanatra elhallgatott, majd vidáman felnevetett.
-  Nem tudom,  ember.  Albert  mindenkit  az  őrületbe  kerget  a 

rendmániájával. Lehet, hogy a doki megkérte, hogy takarítsa ki a 
kocsit.

-  Az  egyik  indítókábelen  hámszövetet  találtunk.  Megengedi, 
hogy vegyünk öntől DNS-mintát, hogy kizárhassuk a gyanúsítottak 
köréből?

- Felőlem - vont vállat Cheveau. - Amit csak akarnak... - Nyújtó
zott és hatalmasat ásított. - Csak essünk túl rajta, okés? Vissza kell 
mennem dolgozni.

Ahogy elnézem Cheveau-t, el se hinném, hogy képes lenne be
lépni egy szektába, gondolta Horatio, ahogy elővette a DNS-mintá
hoz szükséges pálcikát. Ártalmatlan fickó, aki azért mindig fel tud 
csípni magának egy jó nőt. Salas tekintetéből ítélve ő is hasonló
képpen vélekedett róla. Legfeljebb két nappal előre gondolkodik, 
nem aggódik a jó híre meg az egészsége miatt. A hozzá hasonló 
rosszfiúk rendszerint a kerékpározásban, szörfben vagy egy rock
bandában élik ki magukat; az ő esetükben egy jól sikerült sörrek
lám jelenti a spirituális beteljesülést.

- Ez egy OH-58-as - mondta a Floridai Nemzetőrség embere. - 
Kifejezetten a felderítők számára alakították ki.

Calleigh elismerő tekintettel, a napsütés miatt kissé hunyorogva 
méregette a matt, fekete színű, hosszúkás testű, hátul elkeskenye
dő helikoptert. Az alakjából ítélve inkább a vízben, semmint a leve
gőben tudta elképzelni ezt a járművet.

Stainsby altiszt szeretettel megveregette a helikopter mennye
zetét.

- Ügyes kislány, majd meglátja, mire képes.
- Ha belegondolok, eddig hány marihuána-ültetvényt számoltak 

fel, egy percig se kételkedek a szavaiban. Mehetünk?
- Csak ön után - mondta Stainsby, és kinyitotta Calleigh előtt az 

ajtót.



- Nagyon köszönöm - próbálta Calleigh túlkiabálni a rotorok za
ját. - Sajnos fogalmam sincs, pontosan hova kell mennünk. Az in
formátorom is csak egyszer járt ott, akkor is éjszaka. Autóval bizto
san eltévednék.

- Igen, arrafelé még rendes utak sincsenek - kiáltotta Stainsby. - 
De sebaj, mi nem is az utakat fogjuk figyelni.

- Akkor mit?
- Mindent, ami eltér a szokásostól. Nagyon kell figyelnie, mert a 

termesztők igen trükkösek. Néha más növények, például kukorica 
vagy paradicsom közé vetik a magvakat, bár a hely, ahová most 
megyünk, valószínűleg egy fenyőerdő közepén lesz. A fű valamivel 
világosabb színű, mint a fenyő, de akkor is kell hozzá egy kis ta
pasztalat, hogy észrevegyük.

- Még szerencse, hogy itt van maga - mondta Calleigh.
A rendvédelmi szervek már évek óta a floridai természetvédel

misek segítségével derítették fel a marihuána-ültetvényeket. Calle
igh és Stainsby a Georgia és Florida közötti határvonalhoz igye
keztek; Calleigh tudta, hogy a termesztők biztonsági okokból általá
ban a határ egyik oldalán élnek, míg az ültetvény a másik oldalon 
volt.

Egy ideig hallgatagon repültek; a helikopter zajától amúgy sem 
tudtak volna beszélgetni. Alattuk alacsony, homokos hegygerincek, 
valamint ciprus-, babér- és juharfákkal benőtt mocsarak váltották 
egymást.

- Úgy hallottam, hogy egyes mezőkre botlódrótos aknákat sze
reltek - szólalt meg Calleigh.

- Ó, igen. Én még sose láttam, mert mi kizárólag innen fentről fi
gyelünk, de hallottam egyet s mást. Pecahorgok, kihegyezett cöve
kek, medvecsapdák - még fegyverek is, melyeknek drótot erősítet
tek a ravaszára.

- Ez komolyan hangzik.
- Nem is a zsaruk, hanem inkább a tolvajok miatt van. Gondol

jon csak bele, egy több mint két méter magas növény ezer dollárt 
is megér, tehát érthető, hogy óvják a befektetésüket. Nagyon sok 
termesztő inkább fedett, könnyebben védhető helyen termeszti a 
cuccot.

- Igen, de a rendőrök így is megsérülhetnek - mondta Calleigh. - 
Olvastam egy ügyről, amikor a termesztők elektromos áramot ve
zettek az acélajtóba, salétromsavas üvegeket helyeztek a bejárat 
fölé, valamint a mozgásérzékelők jelzésére vegyi anyaggal szórták 



tele a hívatlan látogatókat. Ó, a gyíkot majd' elfelejtettem.
- Hogy micsodát?
- A krokodilt. Egyes példányok több mint három méterre is meg

nőnek, a tépőfogaikról már nem is beszélve, szóval elég hatásosan 
elriasztják a betörőket... Várjon csak, látja...?

Százötven méter magasságban, a fenyőkkel borított dombok fe
lett repültek.

- Mintha megvillant volna valami - mondta Calleigh, és elővette 
a látcsövét. - Megtenné, hogy lejjebb ereszkedik, és köröz egy ki
csit?

- Semmi gond.
A zöld rengetegben Calleigh végre megtalálta, amit keresett: két 

emberi alak volt az, az egyik állt, a másik térdelt.
Az álló férfi a térdelő alak fejéhez tartotta a fegyverét, ami ezüs

tösen megcsillant a napsütésben.
- Szálljon le! - kiáltott fel Calleigh. - Azonnal tegyen le!

- Köszönjük, hogy befáradt, Mr. Humboldt - mondta Horatio.
Humboldt idegesen körülnézett a kihallgatóhelyiségben.
- Sokáig fog tartani? Nemsokára be kell  mennem a klinikára, 

hogy elkészítsem a vacsorát.
- Ugyan, mennyi időbe telik megfőzni egy kis rizst? - kérdezte 

Salas. - De ne aggódjon, egykettőre végzünk. Arra gondoltunk, ön 
talán segíthetne nekünk tisztázni valamit.

- Mire kíváncsi?
- Kezdjük azzal, amit már úgyis tudok - mondta Horatio. - Tu

dom, hogy nem vezette és nem is szerelte a Vitalitás Klinika fur
gonját. Eddig stimmel?

- Hát... az nem igazán az én szakterületem, tehát nem. - Hum
boldt szaporán pislogott, mire Salas bátorítóan rámosolygott.

- És azt is tudom, hogy valaki a furgonban talált indítókábelek 
segítségével kötötte hozzá a tetőn lévő rakétát a vécé vízcsövéhez 
- folytatta Horatio. - Az egyik krokodilcsipeszen Kevlar nyomokat, a 
másikon pedig rézmaradványokat...  na meg emberi  hámszövetet 
találtunk. Gondolom, nem figyelt oda, amikor rögzítette, vagy talán 
elügyetlenkedte a dolgot, amikor benyúlt azon a lyukon, hogy elérje 
a csövet, és véletlenül megcsúszott a keze.

- Ezt... ezt nem tudja bizonyítani.
- Dehogynem. A kábelen megtaláltuk az ujjlenyomatát, és ha

marosan a DNS-e is meglesz.



Horatio lecsapott az asztalra egy darab papírt.
-  Tessék, itt a parancs. Ó, és azt hiszem, tartozom magának 

egy bocsánatkéréssel, Albert, ugyanis nem voltak kérdéseim. De 
fogadok, hogy maga tartogat valamit a számomra... - Ezzel Horatio 
elővette a DNS-mintához szükséges pálcikát.



10.

- HOVÁ TEGYEM LE? - harsogta Stainsby. - Nem látja, hogy...
- Ott balra... azon a tisztáson!
A két férfi is észrevette a helikoptert - ami nem csoda, hiszen 

elég zajos volt. A fegyveres alak hatalmas, szakállas férfi volt; far
mernadrágot, bakancsot és farmermellényt viselt, és a fegyvert rá
zogatva, dühödten kiabált valamit. A térdelő alak terepszínű öltö
zékben és  fekete  baseballsapkában volt  -  Calleigh ennyit  tudott 
megfigyelni belőle, mert a következő pillanatban a helikopter már a 
fák magasságában repült.

- Nem tudom letenni! Nagyon egyenetlen a terep odalenn! - ki
áltotta Stainsby. Ekkor mindössze három méterre voltak a földtől.

Calleigh ugrott.
Minden csontjában érezte, ahogy nekicsattant a kemény talaj

nak, majd gurult néhány métert.
- Hozzon erősítést! - ordította, aztán a fegyverrel a kezében el

kezdett rohanni a két férfi irányába. - Miami-Dade-i rendőrség! - ki
áltotta. - Tegye le a fegyvert!

Lövés dörrent.
Calleigh beugrott egy nem túl vaskos törzsű fenyőfa mögé, de a 

fa  nem  volt  túlságosan  biztonságos  menedék.  A  Kiowa  már 
messze járt, néhány másodperc múlva már csak halk kerepelést 
hallott belőle. Tudta, hogy Stainsby mielőbb ki akar kerülni a tűzvo
nalból.

Okos húzás, gondolta Calleigh. Sokkal okosabb, mint ő, aki ma
gára maradt az erdőben, a közelben egy felfegyverzett őrülttel, aki 
feltehetően sokkal jobban ismeri a környéket, ráadásul egy túsza is 
van.

És ne feledkezz meg a botlódrótos aknákról sem, emlékeztette 
magát Calleigh a másik veszélyre.

Apu mindig  azt  hajtogatta,  hogy  túlságosan impulzív  vagyok, 
gondolta. Milyen igaza van.

Előrébb kúszott, közben hallgatózott, de a madarakon és rova
rokon kívül semmit se hallott. Egy kis emelkedő lábánál egy terep
ruhás test hevert. Még akkora távolságból is nyilvánvaló volt, hogy 
a férfit fejbe lőtték.

A francba, suttogta. Elkésett.
Patthelyzet  volt,  és  egy  órába,  talán  többe  is  beletelik,  mire 



megérkezik az erősítés. Túsz nélkül is éppen elég hosszú idő...
Ez azonban azt is jelentette, hogy a férfinek sem kellett a túszra 

pazarolnia a figyelmét. Gyorsan és nesztelenül mozoghat az erdő
ben... A vadászpuskája valószínűleg egy komoly távcsővel és lé
zerirányzékkal is fel van szerelve.

Megrázta a fejét, s megpróbált koncentrálni. A férfi valószínűleg 
nem bocsátkozik tűzharcba, és inkább a menekülést választja. Ha 
Calleigh csendben marad, több mint valószínű, hogy előbb-utóbb 
meghallja a léptei zaját, és ebből be tudja tájolni a férfit. Ám a kö
vetkező hang nem a lépések zaja, hanem egy mély, visszhangzó, 
dühös ogréhoz hasonló ordítás volt.

- KI FOGLAK NYÍRNI!
Ennyit arról, hogy a menekülést választja...
- Uram! - kiáltotta Calleigh. - A Miami-Dade-i rendőrségtől va

gyok! Meg kell kérnem, hogy tegye le a fegyverét.
- MÁR AZ IMÉNT IS HALLOTTALAK! - süvöltötte a férfi. - NEM 

VAGY ZSARU, ÉS A TÁRSAID SINCSENEK ITT!
-  Nagyszerű -  sóhajtotta  Calleigh.  Most  mihez kezdjen,  talán 

bújjon elő és mutassa fel a jelvényét? Vagy mondja fel a rendőri 
eskü szövegét? - Nem látta a helikoptert? - kérdezte.

-  NEKEM  EGYÁLTALÁN  NEM  TŰNT  ZSARUHELIKOPTER
NEK!

Jézus Isten, gondolta Calleigh. Ennél rosszabb már nem is le
het, hiszen ez egy komplett idióta.

- RÁADÁSUL MILYEN ZSARU JÖNNE IDE TOTÁL EGYEDÜL? 
MÉG A HAVEROD IS ELMENT! VOLT ANNYI ESZE, HOGY NEM 
AKART GOLYÓT KAPNI A MÁKDARÁLÓJÁBA!

Calleigh felsóhajtott. Még vitatkozni sem tudok vele, hiszen iga
za van. Nincs az a féleszű zsaru, aki ilyen helyzetbe hozná magát.

- Hogy hívjak? - próbálkozott.
-  NE ÉRDEKELJEN A NEVEM! ÚGYIS BELEDÖNGÖLLEK A 

HIDEG, KEMÉNY FÖLDBE!
Csodás.  Ha  megúszom a  golyót,  akkor  tesztoszteron-mérge

zésbe fogok belehalni, mielőtt ideérnek a többiek.
Egy ideig csend volt.
- DOOLEY!
- Hogy mondta?
- A NEVEM! DOOLEY!
- Oké! Engem...
- DE AKKOR IS KINYÍRLAK!



- Jól van! A nevem...
- SZAROK A NEVEDRE!
- Oké, Dooley! Vettem az adást! Most akkor megmondhatom a 

nevem, vagy egy ismeretlent akar agyonlőni?
Ez úgy tűnt, valamivel több gondolkodást igényelt a férfi részé

ről, aki még kiabálni is elfelejtett.
- NEM TUDOM! - ordította végűl. - TUDOD, MIT? EGYSZERŰ

EN NYUSZINAK FOGLAK HÍVNI!
- A nevem Calleigh! CALLEIGH DUQUESNE! Válaszképpen el

dördült a fegyver.
- NEKEM MINDEGY, NYUSZI!
Szépen vagyunk, dünnyögte Calleigh.

- Nem én lőttem ki a rakétát - mondta Humboldt.
Horatio hűvös tekintettel méregette.
- Mondjon valami újat, Albert. Azt hiszi, beveszem a meséjét?
- Ez az igazság. Én nem... én nem azt csináltam.
- Ó, tudom, hogy mit csinált, Albert. Elkapták, amikor betépett 

Dr. Sinhurma házában. És ezzel elvágta magát nála, jól mondom? 
Kipaterolta magát az étterembe, a koszos edények közé, de akkor 
se hagyta abba. Egy kis forró késes repülés a haverjával, Samuel 
Lucenttel, amikor senki se látta... Mikor csinálták? Bevállalt egy kis 
túlórát, és kitakarított, majd a saját kocsiján visszament a klinikára, 
vagy ő fuvarozta el magát?

- Ne higgye el, amit mond. Ő nem... nem...
-  Mi nem? Nem tartozik a maga társaságához? Nem bizony, 

mert neki megvan a magához való esze... Csakhogy szüksége volt 
rá, ugye? Kellett valaki, akitől beszerezheti a hasist. Akivel elszáll
hatott. Ekkor támadt az a zseniális ötlete, hogy megölje Phil Mulro
oney-t? Nagyon be volt tépve, amikor kipattant a fejéből ez a raké
ta-villamos ötlet?

- Az nem úgy volt...
- Tényleg? A bizonyítékok alapján nagyon is így volt. A bizonyí

tékok szerint a vontatókábelek igenis, a maga kezében voltak...
- Oké, én kötöttem össze őket, jó? - csattant fel Humboldt sértő

dötten. - Én illesztettem a csipeszeket a vízcsőhöz, és a rakétát is 
én tettem fel a tetőre. De ettől még nem vagyok gyilkos.

- Hát persze. Az ön által beindított események végül megállítot
ták Phil Mulrooney szívét, így azt hiszem, minden épeszű esküdt 
bűnösnek találná... De a vita kedvéért tegyük fel, hogy igaza van. 



Akkor mivel magyarázná azt, amit tett?
- Csak azt tettem, amire utasítottak. Nem tudtam, mi történik 

majd a rakétával,  vagy azzal  a csővel.  És amikor  elvégeztem a 
munkát, Phillip nem is tartózkodott a mosdóban. Ez nem gyilkos
ság.

Horatio csendben figyelte.
- És maga szerint miért kellett elvégeznie azt a munkát?
- Nem tudtam, de nekem nem is kellett tudni - mosolygott Hum

boldt. - Az egész egy nagy terv részét képezte, és a szívem azt 
súgta, helyesen cselekszem.

- Értem. De valaki akkor is kitervelte, hogy elhelyezze azokat a 
kábeleket, és ha kell, a föld alól is előkerítem az illetőt.

- Ennyi? - kérdezte Albert széles mosollyal. - Én szívesen meg
mondom.

Horatio visszamosolygott a férfire.

- Dooley! Nézze, én tényleg zsaru vagyok!
-  IGEN? ÉS A ZSARUK ÁLTALÁBAN LOPOTT FŰVEL TELI 

ZSÁKOKKAL MÁSZKÁLNAK?
- Esküszöm, hogy hozzá se nyúltam a cuccához, Dooley!
- DE A HAVEROD IGEN! MIELŐTT ELKAPTAM, MÁR LENYÚL

TA A TIZENÖT LEGJOBB NÖVÉNYEMET!
- Nézze, nekem semmi közöm ahhoz az alakhoz, akit lelőtt!
- NANÁ, HOGY NINCS, HACSAK NEM AKARSZ ELMENNI A 

TEMETÉSÉRE! DE ERRE ÚGYSE LESZ ALKALMAD!
Lövés dörrent. Calleigh egyelőre a fa mögött maradt, de jobb

nak látta, ha mielőbb keres egy biztonságosabb menedéket.
A hang alapján a férfi csak egy revolverrel rendelkezett, ami jó. 

Calleigh mindössze egy futó pillantást vethetett rá, de sikerült meg
figyelnie - valószínűleg egy Colt King Cobra volt.

Körülnézett. Balra egy kidőlt fatörzset látott, de nyomban elve
tette az ötletet; a korhadt fa nem bírna ellenállni a 357-es lövedék
nek, ráadásul ha az az őrült  észrevenné, nem sok jövőt jósolna 
magának.

A fatörzs közelében azonban kissé gödrös volt a talaj; a gödör 
pereménél egy jókora szikla... ha eljut odáig, talán megússza.

Lehet, hogy tele van a tára. Egy lövés a tolvaj irányába, hogy 
elijessze - bár ki tudja, Dooley inkább az az „Előbb tüzelj, aztán 
kérdezz” típus. Aztán kétszer rám lőtt,  majd agyonlőtte a tolvajt, 
ami azt jelenti, hogy összesen három golyó lehet még a tárban... 



hacsak nem töltötte újra. Ebbe bele se gondolok.
Kétszer a férfi irányába tüzelt, aki viszonozta a lövéseket. Ez

után Calleigh a fatörzs felé iramodott.
Az utolsó lövedék a korhadt fát érte. A forgácsok beterítették a 

gödörbe huppanó helyszínelőt.
-  HOVÁ,  HOVÁ,  NYULACSKA?  CSAK  ÓVATOSAN,  MERT 

SOSE TUDHATOD, MIBE FUTSZ BELE!
A csapdák. A csapdákról beszél.
Calleigh körülnézett... és akkor megfagyott a vér az ereiben.
Alig egy arasznyira attól a helytől, ahol kuporgott, a föld fölött 

úgy tizenöt centire egy horgászzsineget látott kifeszítve. Annyira fi
nom volt, hogy először pókhálónak nézte... de aztán a tekintetével 
követte a rönk lyukas végéig. A lyukból mindössze egy fémcsücsök 
kandikált ki. Egy khakizöldre festett fémcsücsök.

Calleigh pontosan tudta, mi lehet az a bizonyos tárgy.
Egy  akna.  Ez  a  pasas  ragaszkodik  ahhoz,  amit  megszerzett 

magának.
- NYUSZI ÜL A FŰBEN, ÜLVE SZUNDIKÁLVA... NYUSZI TA

LÁN BETEG VAGY?
Ez a bolond a „Nyuszi ül a fűben”-t énekeli. Ennél már az akna 

is jobb...
- HOGY MÁR NEM IS UGORHATSZ... NYUSZI, HOPP... NYU

SZI, HOPP... MÁRIS EGYET MEGFOGOTT!
Sebaj, úgy tűnik, vége a kergetőzésnek. Calleigh úgy döntött, 

kivár. Előbb-utóbb Stainsby is megérkezik az erősítéssel. Addig ta
lán kiderít egyet s mást Dooleyról.

- Hé, Dooley! Ki akar nyírni a Szerénájával?
Válaszképpen egy golyó csattant a sziklának. Úgy tűnik, tudta, 

hol rejtőzik, és nyilvánvalóan lövedéke is van.
- AZT IS MEGBÁNOD, HOGY BETETTED IDE A LÁBAD, NYU

SZI!
Lehetett volna annyi eszem, hogy hozzak magammal egy tarta

lék tárat...
- Inkább gondolkodjon el azon, hogy hogyan találtam meg ezt a 

helyet, Dooley!
Csend. Aztán:
- EZ MEG MI A FENE AKAR LENNI?
- Csak gondolkodjon! - kiáltott vissza Calleigh. Már ha van, mi

vel.
Remélte, bejön a számítása. Dooley arra gondolhat, hogy Jo



seph Welferntől szerezte az információt, ám ezzel rátapintana a lé
nyegre, márpedig a jelek szerint Dooley-nak nem erőssége a logi
kus gondolkodás.  Ha netán ismét tévesen következtetne,  ahogy 
eddig...

- AZ AZ ISTENVERTE NYOMORULT GAZEMBER! MEGÖLÖM, 
ÉS TÉGED IS MEGÖLLEK! ENGEM SENKI SE FOG ÁTVERNI!

Calleigh mosolyogva hallgatta.

- És miért kellene elhinnem, amit mond? - kérdezte Horatio. - 
Elnézést kérek, amiért kételkedem, de nekem úgy tűnik, hogy Dr. 
Sinhurma megköveteli a hűséget... Tehát akkor mi oka lenne hirte
len elárulni az egyik társát?

Humboldt fensőbbséges tekintettel nézett rá.
- Ő sose tartozott közénk. A saját fegyverével akartuk legyőzni 

az ellenségünket, ezért engedtük meg neki, hogy belépjen a kö
rünkbe.

- Vagyis pusztán azért vették fel a tagjaik közé, mert... - ráncolta 
Horatio a homlokát. - Ez ugye Ruth Carrell feladata volt? Ő vitte be 
a klinikára,  mindent megtett,  hogy jól  érezze magát...  és persze 
Sinhurma utasítására cselekedett.

- Dr. Sinhurmának semmi köze ehhez.
- Felejtse el, Albert. Ez most nem fog bejönni.  Nem hagyom, 

hogy minden rákenjen egy mártírra.
- Nem tudom, miről beszél - húzta el Humboldt a száját. - Az il

lető, aki megkért, hogy kössem össze a kábeleket, nyilvánvalóan 
gyűlöli a szervezetünket, és megpróbálja tönkretenni.

- Azt hittem, a szíve súgta meg, hogy mit tegyen, Albert. Most 
mi az igazság? A vezetője parancsára megpróbált helyesen csele
kedni, vagy, mivel nem ismerte a tényeket, végül rosszul döntött?

- Én... én azt tettem, amit mondtak.
- Ki mondta?
Humboldt dermedten nézett a hadnagyra.
- A neve McKinley. Jason McKinley, a rakétaszakértő.

Calleigh úgy érezte, végre sikerült betájolnia Dooley-t. A hangja, 
valamint a lövések szögéből ítélve, körülbelül száz méterre lehetett 
tőle.  Befészkelte  magát  valamelyik  vadászlesbe,  úgy  hat  méter 
magasságban. Calleigh szerencséjére ő egy emelkedőn volt, így 
gyakorlatilag egy magasságban lehetett a férfival.

Annyi különbséggel, hogy Dooley egy fán kuporgott.



Vajon  miért  hasznába még mindig  a  Magnumját,  amikor  egy 
távcsöves puskával egykettőre leszedhetne innen? Talán közelebb 
akar csalogatni magához.

Talán nem is olyan ostoba, mint hittem.
- NYUSZI, HOPP! HIÁBA BUJKÁLSZ!
A hang nem közeledett.  Dooley bizonyára be akarta kergetni 

valamelyik csapdájába, és ettől Calleigh-nak támadt egy ötlete.
- Csak maradjon ott, ahol van! - kiáltotta. Megpróbált némi félel

met csempészni a hangjába. - Nemsokára úgyis itt lesznek a bará
taim!

- HOGYNE! MÁR ALIG VÁROM!
Calleigh óvatosan oldalra araszolt; vigyázott, nehogy hozzáér

jen a dróthoz, majd szemügyre vette az aknát. Nem ismert minden 
aknatípust, de ezúttal szerencséje volt. Egy egyszerű kioldóval fel
szerelt M 18-as Claymore-ról volt szó, mely a drót megrándításával 
lépett működésbe. Calleigh vett egy mély levegőt, kinyújtotta a kar
ját és lassan felemelte a fémdobozt.

Nem történt semmi. Ezután kifújta a levegőt, letette a dobozt, 
majd a drót másik végéhez kúszott. Aztán egy csípőfogóval elvágta 
a drótot, amit a fogó végére tekert.

- Ne jöjjön közelebb! - kiáltotta, ahogy elkúszott az akna közelé
ből. Betapasztotta a fülét, és megrántotta a drótot.

BUMM!
Calleigh-től  körülbelül  negyvenöt  méterre  legalább  hétszáz 

acélgolyó zuhant a földre.
- NA, MI VAN, NYUSZI? MEGLEPŐDTÉL?
Calleigh hallgatott.
- NYUSZI! NYUSZIKA!
Jól van, Mister Dooley, most te jössz. Gyere le és nézd meg, mit 

műveltél. Aztán majd meglátjuk, ki fog meglepődni.

- Mi volt az a név, H? - kérdezte Wolfe.
- Jason McKinley - felelte Horatio.
Wolfe átfutotta a rakétamodellező klub tagsági listáját.
- McKinley, McKinley... igen, megvan. Jason McKinley. Ő kicso

da?
- Jelenleg az első számú gyanúsítottunk - mondta Horatio. - El

beszélgettem vele  a rakéta előidézte villámlásról,  de akkor  nem 
hoztam Összefüggésbe az üggyel, hiszen csak információt szerez
tem tőle. És amikor utoljára beszélgettünk, nem is volt allergiás ro



hama,  ugye?  Sírt...  Ruth-t  siratta,  őt  gyászolta.  Míg  ott  voltam, 
kénytelen volt tartania magát, de gyorsan lerázott.

Azzal Horatio már kinn is volt a folyosón, és hatalmas léptekkel 
a lépcső felé indult. Wolfe utána eredt.

- Úgy tűnik, más is kíváncsi volt a szakértelmére - jegyezte meg 
a fiatal  helyszínelő.  -  Ha Kim tényleg olyan hülye a rakétákhoz, 
mint ahogy mutatja, akkor McKinley lehet az emberünk.

- És éppen emiatt  szervezték be - mondta Horatio, miközben 
kettesével szedte a lépcsőfokokat. - Valaki rámozdította Ruth Car
rellt, és abból, amit elmondott neki, az illető maga Sinhurma volt.

Wolfe és Horatio együtt hagyta el az épületet.
- Most mit csináljak? - kérdezte Wolfe.
Horatio a Hummerja felé igyekezett.
- Szerezz házkutatási parancsot Jason lakására - mondta, mi

közben kirántotta a gépkocsi ajtaját és beült. - Ott találkozunk. Én 
előbb körülnézek a munkahelyén.

Azzal a nagy ezüstszínű gépkocsi eldübörgött. Wolfe visszaro
hant az épületbe.

A fene essen bele, füstölgött Horatio. Ellenőriznem kellett volna 
azt a listát. Tudta, hogy nem lehet minden esetben személyesen is 
utánanézni az információknak, ráadásul nem is volt oka gyanakod
ni  McKinley-re...  Ennek ellenére bosszantotta,  hogy ez  a  fontos 
részlet elkerülte a figyelmét.

Most már csak az a kérdés, hogy mit művelt Jason. A fiú más, 
mint a klinika többi páciense, bár ki tudja, valószínűleg éppen ezért 
bizonyult olyan könnyű prédának Sinhurma számára. Feltehetően 
bőven elegendő volt a számára, hogy egy Ruth-hoz hasonló gyö
nyörű lány figyelemre méltatta, így nem volt szükség további báto
rításra, sem pedig gyógyszerekre vagy böjtölésre.

A rakétaszakértőt könnyedén be lehetett hálózni, így elképzel
hető, hogy Jasont csupán információforrásként használták, s valaki 
más építette és lőtte ki azt a rakétát. Csakhogy...

Csakhogy az a valaki különleges üzemanyag-keveréket hasz
nált, tehát pontosan tudta, mit csinál.

Horatio nem akarta elhinni, hogy Jason bűnös lehet. Valahogy 
könnyebb volt áldozatként tekinteni rá, mint gyilkosra.

Egy ártatlan balek... Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy Sin
hurma sokkal  nagyobb mértékben befolyásolta  a  fiú  életét,  mint 
hinné... és ez már valóban aggasztó.

Ám a magány nagy úr, és egy gyönyörű lányhoz képest a logika 



meg az okoskodás nem olyan kellemes társaság.
Horatio eltökélte, hogy kideríti, mi történt a fiúval.

Kyle „Dooley” Doolittle-nak is megvolt a magához való esze.
Biztos volt benne, hogy a robbanás tőből leszakította annak a 

kis tolvajnak a lábát, ám ettől még óvatos maradt. Nem, majd le
megy, és a saját szemével győződik meg róla. Utána... utána majd 
eldönti, hogy mi legyen. Talán felmarkol néhány növényt és eltűnik 
innen a fenébe, de az is lehet, hogy itt marad még egy ideig, és fi
gyel, hátha felbukkan még valaki.

A szarvasles tökéletesen megfelelt erre a célra. Persze sokkal 
jobb lett volna, ha unalmában egész nap csak mókusokra meg ma
darakra  kellene lövöldöznie.  A Cobrának  azért  jó  hasznát  vette. 
Nagy lőtávolságra ugyan nem volt a legalkalmasabb, de a közeli 
célpontokat egészen szépen leszedhette vele.

A fegyvert a derékszíjába tűzte és lemászott a lesről, majd ami
kor  földet  ért,  ismét  elővette  a  fegyvert,  aztán fától  fáig  osonva 
igyekezett a robbanás irányába Ha az a tyúk életben maradt, az 
első adandó alkalommal tüzet nyit, így nem árt az óvatosság.

A nap természetellenesen ragyogott; a vérében száguldott  az 
adrenalin, a szíve úgy dobogott, mint egy hegyi úton robogó Har
ley.

Vajon ki lehetett az a helikopteres alak? Bárki is volt, meg fogja 
találni, és golyót röpít a szeme közé... Dooley-t nem lehet büntetle
nül átverni.

De honnan tudták, hogy hol találják a termést? A közelben se
hol egy út, még egy ösvény sem... Ő és Jimbo napi huszonnégy 
órában, felváltva őrködtek, nehogy lába keljen az anyagnak.

Egy másodpercre megállt. Lehet, hogy Jimbónak eljárt a szája? 
Idestova húsz éve ismerte a fickót, annak idején ültek is együtt, de 
ki tudja? Talán nem ártana elbeszélgetni a társával,  miután elte
mette a holttesteket.

Óvatosan közeledett  ahhoz  a  helyhez,  ahol  az a  cserfes kis 
tyúk rejtőzködött.

Úgy emlékezett, hogy valamivel keletebbre helyezte el az ak
nát, gondolta fejcsóválva.

- Dobja el a fegyvert, Dooley - szólalt meg mögötte egy lágy, dé
lies hang. - Ne akarja, hogy fejbe lőjem.

A férfi káromkodva engedelmeskedett.
- És most forduljon meg. - Dooley lassan megfordult.



Nem látott senkit.
- Kukucs.
Az egyik fáról egy szőke nő pisztolyt szegezett rá.
-  Gyerekkoromban imádtam fára mászni -  mondta Calleigh. - 

De most cseppet se vagyok boldog, Dooley - sóhajtotta. - Teljesen 
tönkretettem a nadrágomat.

- Gondolom, most le akar lőni, mi?
Calleigh lehajított egy bilincset.
- Az attól függ. Ha hajlandó odabilincselni magát valamelyik fá

hoz, és megígéri, hogy jól viselkedik, míg megérkeznek a többiek, 
akkor talán nem. De ha még egyszer „Nyuszi”-nak mer szólítani, 
nem állok jót magamért - fejezte be jéghideg hangon.



11.

- SAJNÁLOM, DE MÁR KÉT NAPJA nem láttam Jasont - mond
ta Dr. Wendall. - Egyszerűen köddé vált.

Horatio benézett a Légkörkutató Intézetbe, hátha kiderít valamit 
McKinley-ről.  Wendall  megvakargatta  a  fejét,  és  így  folytatta:  - 
Tényleg nem tudom, hol lehet. Talán ő is belekeveredett abba az 
ügybe, amiről mesélt?

- Ne vegye rossz néven, de egyelőre nem beszélhetek róla - 
szabadkozott  a  hadnagy.  -  Nem tűnt  fel  önnek,  hogy  Jason  az 
utóbbi időben kissé furcsán viselkedik?

- Most, hogy mondja - felelte Wendall némi habozás után. - Azt 
hittük, nő van a dologban, hiszen úgy viselkedett, mint akinek el
vette az eszét a szerelem. Tudja, folyton nevetgélt, jókedvű volt, az 
öltözködése is megváltozott. Egyszer még öltönyben is láttam.

- Értem. És az étkezési szokásai nem változtak meg?
- Szerintem vegetáriánus lett.
- Világnézeti kérdésekről nem esett szó?
- Nem értem - borult el Wendall  tekintete. - Úgy érti, esetleg 

más kutatási területet nézett ki magának?
- Nem, dehogy. Én vallási vagy metafizikai kérdésekre gondol

tam.
- Nem, sohasem említett ilyesmit.
Ez jó jel volt. Ha Jason nem akarta megvitatni a kollégáival a 

klinikán szerzett  tapasztalatai,  akkor talán még ő sincs meggyő
ződve azok helyességéről. Talán nem hódolt be teljesen Sinhurma 
tanainak...

- Sokkal boldogabbnak tűnt - folytatta Wendall. - Nem gondol
tam volna, hogy most már a boldogság is intő jel lehet.

- Ezért a boldogságért valakik túlságosan magas árat fizetnek - 
mondta Horatio. - És nem hiszem, hogy Jason hajlandó megfizetni 
az árát...

- Mennyi?! - kérdezte a rózsaszín trikót és fehér nadrágot viselő 
férfi hitetlenkedő hangon.

- Húsz dolcsi - ismételte meg a kidobólegény. - De amennyiben 
ki akarod állni a sorodat, hát tessék... pedig nem is tűnsz olyan idi
ótának. Ahogy gondolod, felőlem nyugodtan az ötven dolláros belé
pőt is leperkálhatod.



- Azt meg minek? - kérdezte a férfi. Jóllehet a harmincas éveit 
taposta, még mindig húszévesnek képzelte magát, és a borostás 
állából meg a Ray Ban napszemüvegéből ítélve még mindig abban 
a hitben élt, hogy a Miami Vice-féle divat a menő.

- Azt meg annak, hogy a sor elejére vigyelek, és ideiglenesen 
elfojtsam az  idiótákat  kiszűrő  ösztöneimet  -  felelte  a  kidobó.  A 
százkilencven centi magas, hullámos, barna hajú James Collinson
nak olyan karjai  voltak,  akár  két  jól  megtermett  fatörzs.  -  Pedig 
most minden idegszálam riadót fújt.  Mi van, ember,  kiárusításon 
vetted azt a dzsekit? Vagy még a gimiből maradt rád?

A férfi erre sarkon fordult és elsompolygott, hogy máshol próbál
jon szerencsét.

A kidobóember nem foglalkozott vele. Collinson nap mint nap 
találkozott hozzá hasonló emberekkel, akik naivan azt hitték, hogy 
néhány kedves vagy pökhendi, netán udvarias szóval bejuthatnak 
az ajtón. Collinsont azonban kizárólag a szexi hölgyek, a híressé
gek, valamint a pénz tudták meghatni.

Ásítva nyújtózott egyet. Fülledt meleg éjszaka volt, bármikor el
eredhetett az eső, ám a sor ugyanolyan hosszú volt, mint mindig. 
Az Ocean Drive legújabb, legmenőbb szórakozóhelyén a belépni 
vágyóknak előbb az ajtóban tornyosuló óriást kellett meggyőzniük, 
hogy valóban érdemesek a megtiszteltetésre, hogy részesei legye
nek a mennyei szórakozásnak. A férfi vetett egy pillantást a kezé
ben lévő számlálószerkezetre - ha túl sokan vannak odabenn, baj
ba  kerülhet  a  tűzvédelmi  szabályok  megszegése  miatt  -,  majd 
unottan végigmérte a vörös bársonykordon mögött tülekedő töme
get.

A farzsebéből előhúzott egy papírfedelű könyvet, s beleolvasott.
- A Vitalitás-módszert olvassa? - kérdezte mellette valaki. Collin

son felkapta a fejét a fiatal női hangra.
- Ez áll a borítón - vágta rá. A nő nem volt annyira csinos, sem 

fiatal, hogy több figyelmet szenteljen neki. De valahogy ismerősnek 
tetszett...

- Én is olvastam! - folytatta a nő lelkesen. - Ön vegetáriánus?
Nem, de magának talán nem ártana, ha egy időre lemondana 

néhány sajtburgerről, akarta mondani Collinson. Nem mintha a nő 
kövér lett  volna,  csak egyszerűen gyűlölte, ha félbeszakítják, de 
akkor rájött, hogy honnan ismeri, és elvigyorodott.

Collinson szerencsés fickónak tartotta magát. A néhány év alatt, 
míg Miamiban élt,  egyik szerencsés helyzetből  a másikba csöp



pent; rengeteg pénzt keresett, folyton bulizott, és az ágyában jobb
nál jobb nők váltották egymást. Ez a nő azonban más volt.

Csak óvatosan, gondolta. Semmi kapkodás. Élvezd ki a helyze
tet, mert ilyen csak egyszer adódik az életben.

Lefegyverző mosollyal a nőre nézett.
- Hé, nem ismerem magát valahonnan?
- Nem hinném - felelte a nő, hangjában enyhe délies ízzel.
- Biztos? Engem Jamesnek hívnak. Nem rémlik valami?
- Sajnálom, de nem.
-  Akkor...  mivel  foglalkozik?  Talán  a  munkája  révén futottunk 

össze.
- Közalkalmazott vagyok.
A férfi széttárta a kezeit.
- Akárcsak én.
- Ugyan - nevetett a nő. - Az én munkám sokkal unalmasabb.
- Ó, azt nem hiszem... Régóta várakozik?
- Nekem egy örökkévalóságnak tűnik.
Jól van, gondolta Collinson. így legalább nem akar rögtön elro

hanni.
- Én már csak pár percig maradok, nemsokára jön a váltás.
- Szerencséje van. Nézze, úgy látom, valaki elment - mutatott 

reménykedő arccal a bejárat irányába.
- Tudja, mi a jó a munkánkban? - kérdezte a férfi barátságos 

hangon. - Az, hogy irányíthatjuk az emberek életét. Na, nem úgy, 
hogy megváltoztatjuk a sorsukat, de rövid távon hatással vagyunk 
rájuk. Elképzelem, hogy az emberek fején van egy jó meg egy po
csék napot szabályozó gomb, és rajtunk múlik, melyiket nyomjuk 
meg. Ha beengedek valakit, jó napja lesz, ha nem, akkor az egész 
estéjét el csesztem. Érti?

A nő gyanakodva méregette, és amikor megszólalt, a hangja hi
degen, ingerülten csengett.

- Nem, nem értem.
- Jaj, dehogynem érti. Maga is megnyomja azokat a gombokat, 

akárcsak én. Csak kettőnk között az a különbség, hogy ha maga a 
„pocsék” gombbal játszadozik, akkor tényleg elcseszi az emberek 
életét.

Ez az. Amikor utoljára találkoztak, a férfi legszívesebben meg
fojtotta volna. De most kiélvezek minden pillanatot...

- Szóval minden a hatalomról szól, ugye? - folytatta. - Persze, 
az is jó, ha boldoggá tehetjük az embereket, meg minden, de mi



lyen más az az érzés, amikor egyetlen szóval úgy hazavágja az 
ember napját,  hogy belekékül? Nem számít,  hogy megérdemelte 
vagy sem, az se, hogy mit tett, vagy ki is az az illető... Nem számít, 
mert valójában nem is róluk szól ez az egész, hanem magáról.

- Én nem...
- Látja, milyen jó dolgunk van? - folytatta a férfi indulatosan. - 

Egyesek majd' belekékülnek a sok mosolygásba, de akkor is udva
riasak maradnak. Pedig százszor meg ezerszer is hallják ugyanazt 
a hülye kérdést, de összeszorítják a fogukat és mosolyognak. De 
velünk már más a helyzet, ugye? - Ekkor Collinson hirtelen egé
szen közel hajolt a nőhöz. - Naná, hogy más, mert nekünk nem kell 
visszafogni magunkat. Ha másnaposak vagyunk, vagy bepöccen
tünk a szomszédunkra, vagy egyszerűen csak bal lábbal keltünk, 
oda se neki, mert mindent rázúdíthatunk valamelyik szerencsétlen
re. Látja, én is ezt teszem... akárcsak maga abban a puccos szö
vetségi épületben.

A nő el akart menni, de Collinson szavai annyira feldúlták, hogy 
úgy döntött, megvárja a váltást, hátha amaz kedvesebb lesz.

- Gyerünk, kislány, lássuk, hogy bírod a gyűrődést! - vigyorgott 
a férfi.

- Nézze, én csak a munkámat végzem - szólt a nő hidegen. - 
Nem tehetek róla, hogy maga nem...

- Mit nem? - csattant fel a férfi. - Hogy nem szeretem, ha úgy 
bánnak velem, mint egy utolsó szeméttel? Nyugodtan bevallhatja, 
hogy a székében ülve feljogosítva érzi magát, hogy így bánjon az 
emberekkel, és maga él is a lehetőséggel. Talán többször is, mint 
kellene...

A nő tekintete megrebbent, és ebből Collinson érezte, hogy kez
di elveszíteni az önuralmát.

- Ki a fenének képzeli magát, hogy így beszél velem? - kérdezte 
a nő. Ám Collinson nem várta meg, míg kifakad.

Előrelépett  és odakiáltott  a kíváncsian bámészkodó emberek
nek:

-  Hé,  emberek!  Magukat  sose  cseszegették  valamelyik  kor
mányhivatalban?

- De igen! - kiáltottak fel néhányan.
- Az adóhivatalban? Vagy amikor meg akarták szerezni a jogsi

jukat? - folytatta Collinson. A sor dühödten felhördült. - Igen, igen! - 
süvöltötték.

- Akkor nézzék meg jól ezt a nőt! Egész nap a Közlekedési Osz



tályon mereszti a seggét!
A sorban állók fújoltak és nyomdafestéket nem törő szavakkal 

reagáltak az információra.
- Mit szólnak, beengedhetem a becsületes emberek közé? - ki

áltotta Collinson.
A kórus egyre hangosabban tiltakozott.
- Maguk szerint megérdemli, hogy velünk bulizzon?
- NEM!
- Hogyan? Talán nem elég kedves?
Az emberek egyre obszcénabb szavakkal tiltakoztak. A nő az 

ajkát harapdálta.
- Vagy talán nem elég csinos?
Collinson közönsége a nő testsúlyára, a ruházatára és a szülei

re vonatkozó megjegyzésekkel reagált. A nő szemében megcsillant 
egy könnycsepp.

Collinson egy hirtelen támadt ötlettől vezérelve meglengette a 
könyvet.

- Azt mondja, olvasta ezt a könyvet? Én még nem fejeztem be, 
de valahol azt írja, hogy „A visszataszító külső csúnya lélekről árul
kodik”! Ezek szerint én még életemben nem láttam magánál ron
dább,  visszataszítóbb  ribancot...  tehát  felelősséggel  tartozom  a 
vendégeink iránt. Azért vagyok itt, hogy ne engedjem be a magá
hoz hasonló alakokat... És komolyan mondom, édesem, ma este 
tényleg kitett magáért.  Itt  senki sem vágyik a társaságára, senki 
sem kíváncsi magára.

Ez hatásos volt. A nő könnyes szemmel elrohant. Collinson kar
ba tett kézzel, vigyorogva nézett utána, és élvezte a győzelem ízét. 
Hat hónapig kellett  várnom arra az istenverte jogosítványra,  mi? 
Milyen érzés, amikor ok nélkül szívóznak az emberrel?

- Ha folytatni akarja a csevegést, én egész éjjel itt leszek - kiál
tott a nő után Önelégülten, majd kegyesen intett a következő há
rom embernek, hogy bemehetnek. Közben mosolyogva fogadta a 
gratulációkat, amiért elintézte azt a ribancot. Az élet nem pusztán 
szép, hanem egyszerűen csodaszép, gondolta.

Aztán egy silány öltönyös férfi lépett eléje.
- Szép kis műsor volt - mondta a negyvenöt körüli, majdnem tel

jesen kopasz, mogorva alak. - Ennyire utálja a közalkalmazottakat?
- Csak a szemeteket - felelte Collinson.
- Jó tudni - mondta a férfi, és elővette a jelvényét. - Frank Tripp 

hadnagy vagyok. Tudja, hamarabb is idejöttem volna, de amikor 



meglengette azt a könyvet, gondoltam, várok, hátha megtudok va
lami hasznosat.

- Mi baja a könyvemmel? Egy barátomtól kaptam.
- Ja, igen, már sejtem is, kitől - vágta rá a zsaru, aztán elővett 

egy bilincset, majd megragadta a kidobóember csuklóját és hátra
csavarta. - James Collinson, letartóztatom.

- Mégis miért? Egy kis jattért nem kéne azonnal sittre vágni az 
embert! - tiltakozott a férfi.

-  Marihuána-termesztésért  és terjesztésért  -  felelte a zsaru.  - 
Na, nyomás, Jimbo.

Ó, hogy az isten verje meg. Valaki nagyon megnyomta azt a 
„pocsék” gombot, gondolta Collinson, amikor elvezették.

Horatio elővett egy névjegykártyát és megígértette Dr. Wendal
lal, hogy azonnal értesíti, ha megtud valamit Jasonről, majd kiment 
a kocsijához és felhívta Wolfe-ot.  A fiatal  helyszínelőnek sikerült 
megszerezni a házkutatási parancsot.

Megbeszélték, hogy a ház előtt találkoznak. Beléptek a ragyogó 
zöld színűre festett art deco bérház kapuján, majd megkeresték a 
házmesternőt,  aki  beengedte  őket  Jason  lakásába.  A kövérkés 
asszony szódásüveg vastagságú szemüveget és virágmintás ott
honkát viselt.

Jason lakása meglepően pedáns volt. A padlót makulátlan fehér 
szőnyeg borította, a ragyogó krómozású és natúr fából készült bú
torok  többsége  modern  dán  tervezők  kreativitását  dicsérte.  A 
mennyezetvilágítás, a falakon ezüstszínű keretben sorakozó posz
terek kifinomult ízlésről árulkodtak.

- Jó stílusa van ennek a gennyládának - nézett körül Wolfe.
Horatio a könyvespolchoz lépett.
-  Ez csak a felszín, Mr. Wolfe. - Kesztyűs kezével levett egy 

könyvet. - Tömlöcöt és sárkányok - haladóknak - olvasta hangosan 
a címet.

- Nem passzol a szobához - mondta Wolfe.
- A szoba pedig a lakójához nem passzol - tette hozzá Horatio. - 

Lássuk, mi van a többivel.
A rövidke folyosó végén található hálószoba már más történetet 

mesélt. Az ágy vetetlen volt, a falakat rongyos Apolló 13, Buffy, a 
vámpírok réme és alulöltözött japán manga-hősnők plakátjai borí
tották. A padlón halmokban állt a szennyes ruha, a könyveken és 
folyóiratokon ételmaradékokkal teli piszkos tányérok egyensúlyoz



tak. Az ablak előtti íróasztalon egy számítógépet és monitort talál
tak; az ablakon egy törölköző szolgált ideiglenes sötétítőül.

- Ez már inkább illik arra az alakra, akiről beszéltéi - mondta 
Wolfe.

- Hát, igen - felelte Horatio. - A mesterkélt nappali pontosan azt 
a képet tükrözi, melyet ő is sugározni szeretne magáról a külvilág 
számára. Ez a szoba azonban ugyanolyan, mint ő maga.

- Szerinted felültetett, H?
- Nem, inkább őt ültették fel... Valaki, aki túlságosan is ad a kül

sőségekre...
Wolfe körülnézett a szobában.
- Nem volt túl hatásos.
Remélem is, gondolta Horatio. - Lássuk, mit mond a bizonyíték 

- mondta hangosan.
Wolfe a nappalit, Horatio pedig a hálószobát kutatta át.
Mire végeztek, Horatio szinte biztos volt benne, hogy ha Jason 

le is feküdt Ruth Carrellel, azt nem a saját ágyában tette. A lepedő
ket jó ideje nem cserélték, és nem talált nemi aktusra utaló nyomo
kat.  Ez logikusnak tűnt,  hiszen ha Ruth elcsábította Jasont, erre 
feltehetően a klinika területén kerülhetett sor.

- Figyelj, H! Nézd, mit találtam - kiáltott ki Wolfe a nappaliból 
nyíló apró konyhából.

A piszkos tányérokkal teli mosogató mellett egy olajsütőt talált.
- A megújult stílusát nem vitatom, de a higiéniai érzéke a nullá

val egyenlő -  mondta Wolfe.  -  Az egyik rakétás gyerek mesélte, 
hogy ő egy hasonló sütőben kotyvasztja össze az üzemanyagát. 
Nézd meg ezt.

Horatio belekukkantott  az olajsütőbe. Lekapart egy keveset a 
sárgás, gyantás jellegű anyagból és megszagolta.

- Cukor - mondta. - És fogadok, hogy ha megvizsgáljuk, tíz szá
zalék ammónia-perklorátot is találunk benne. Itt készítette el a ra
kétához szükséges üzemanyagot.

- Gondolod, hogy a kilövőszerkezetet is megtaláljuk?
- Nemsokára kiderül.
Szobáról szobára átkutatták a lakást, és a mosogató alatt talál

tak néhány rakétamodellezéssel foglalkozó könyvet, régi rakétaal
katrészeket, meg egy kisebb szerszámosládát. A szerszámok közé 
szóródott  drót-  és  műanyagdarabkákból  ítélve  úgy  tűnt,  hogy 
James a konyhaasztalát használta munkapadként.

Ennél azonban sokkal aggasztóbb volt mindaz, amit nem talál



tak.
- Se fogkefe, se borotvakészlet - jegyezte meg Horatio. - Jókora 

rendetlenség van, de lefogadom, hogy a ruhái és a bőröndje is hi
ányzik. Az emberünk le lépett, Wolfe, de szerintem nem mehetett 
messzire.

- A Vitalitás Klinikára? Azt hiszed, Sinhurma rejtegeti?
- Igen, de nem úgy, ahogy Jason szeretné - felelte Horatio ko

moran.

Calleigh hatalmas mosollyal az arcán lépett be a Charette és Fi
aihoz. Oscar Charlesslyt egy óriási ipari hűtőszekrény mellett talál
ta,  ahol  egy  zöld  szvetteres  asszonnyal  beszélgetett,  miközben 
olyan szeretettel simogatta a gépet, akár egy nagy, barátságos ku
tyát. Az asszony nevetve bólogatott.

Ördögien ügyes eladó, gondolta Calleigh, majd odalépett hoz
zájuk.

A férfi megfordult.
- Jaj, de jó, hogy benézett hozzánk. Egy perc türelmet kérek, 

kedveském, máris végzek...
- Sajnálom, Oscar, de nagyon sietek - felelte Calleigh kedvesen. 

- Mire maga befejezi az udvarlást, lemegy a nap.
- Ebben van valami - nevetett fel a férfi. - Mondja, miben lehetek 

a szolgálatára, Miss Duquesne?
-  Például  megmondhatná nekem, mennyi  szárított  marihuána 

fér bele egy ilyen hűtőbe - mutatott Calleigh az egyik hűtőszekrény
re. - Hatalmas jószág, ugye? Gondolom, az ilyen hatalmas tűzhe
lyekbe, mosó- és szárítógépekbe is elfér valamicske...

- Ejnye, kisasszony! - nevetett fel a férfi kedélyesen. - Ha már itt 
tartunk, mér' nem mondja, hogy a gatyámba' szokom csempészni 
a kokót?

A zöld szvetteres asszony is nevetett, bár a tekintete bizonytala
nul megrebbent.

- Szerintem maga csak a zöld és a leveles cuccot szereti - felel
te Calleigh. - Könnyen be tudja szerezni a régi gépeket, s még az 
se fontos, hogy működjenek. Jó ürügy arra, hogy egy teherautóval 
ide-oda furikázzon velük a georgiai határig és vissza. A Karib-tér
ségből úgyis annyi anyag jön be Miamiba, hogy azt hitte, senkinek 
se tűnik fel, ha más irányból hozza be az államba. Azt hitte, egy 
helyi ellátó segítségével rendesen aláígérhet a konkurenciának. Ki
csit gyengébb, mint  a jamaicai gandzsa, de maga a jó klónokra 



utazott. Aztán rájött, hogy ha a fűből hasist készít, még több ha
szonra tehet szert. Még egy rasztafari reklámemberre is szert tett. 
Meg kell hagyni, Oscar, maga aztán tényleg tehetséges kereskedő.

A zöld szvetteres asszony tátott szájjal figyelte a jelenetet. Cal
leigh mosolyogva odaszólt neki, hogy elmehet.

Charlessly a fejét csóválta, de továbbra is mosolygott.
- Ez aztán a szép, kerek történet, Miss Duquesne... Az ügyvé

demnek sok fejtörést fog okozni, míg kibogozza...
- Ó, ebben egy percig se kételkedek, de előtte lenne még ma

gához egy-két szavam. - Azzal Calleigh előhúzott a zsebéből egy 
összehajtogatott papírlapot, és átadta a férfinak. - Ez egy házkuta
tási parancs, melynek értelmében átnézhetem az üzletét, gépjár
műveit  és a számítógépes nyilvántartását.  A használt  tárgyakkal 
kapcsolatban az a baj, hogy mindenféle szemét és törmelék, töb
bek között növényi maradványok is megbújhatnak bennük.

- Talán igen, talán nem, de ne feledje, hogy másodkézből szár
maznak ezek a holmik. Nincs az az esküdtszék, amely elítélne mi
attuk...

- A DNS-t nem lehet átverni, Oscar. Mert maga olyan klónokkal 
üzletelt,  melyek  három  korábbi  letartóztatáshoz  is  köthetők:  az 
észak-floridaihoz, a hasislaborhoz, na meg a Kyle Dooley gondjaira 
bízott ültetvényhez. És Dooley beszédes fickó ám...

Charlessly arcáról hirtelen lefagyott a mosoly. Calleigh intett az 
üvegajtó másik oldalán várakozó két rendőrnek, hogy jöjjenek kö
zelebb.

- A jó üzletember egyik ismérve a pontos nyilvántartás - mondta 
Calleigh. - Gondoltam, nem ártana, ha belenéznénk azokba a fáj
lokba, hátha azóta eszébe jutott a jelszó. Szerintem találunk ben
nük egyet s mást.

Charlessly hallgatott.
Ez  igen.  Sikerült  elnémítanom egy  eladót,  gondolta  Calleigh 

elégedetten.

A klinika hatalmas, kovácsoltvas kapuja zárva volt, és a csenge
tésre sem felelt senki, így Horatio kénytelen volt más módszerek
hez folyamodni.

- Törjék be - mondta.
A páncélkocsi volánja mögött ülő rendőr biccentett, sebességbe 

tette a járművet és elindult. A lökhárítóra szerelt vasrács egy pilla
nat alatt betörte a kaput.



Horatio golyóálló mellényben, fegyverrel  a kezében követte a 
kocsit. Négy, SWAT-felszereléssel ellátott zsaru szorosan a nyomá
ban haladt.

Odabenn senkit se találtak. A rendőrök körülnéztek a céllövőpá
lyán, a medencénél és az előadóteremben. Egyetlen lelket se talál
tak.

Horatio megnézte a bejárati ajtót. Nyitva volt. A fegyverét lövés
re készen tartotta, és belépett. A recepciós pult üresen árválkodott.

Rosszat sejtek, mormolta. Óvatosan nyitott be a hálóterembe, 
de csak pedánsan bevetett ágyakat talált.

Sinhurma irodája, valamint a lakosztálya is kihaltnak tűnt. A lu
gasban, ahol Horatio utoljára elbeszélgetett a doktorral, egy apró 
szürke kő alatt egy összehajtogatott papírlapot talált. Értetlenül né
zett  a  határozott  ecsetvonásokkal  megrajzolt  négy  képírásjelre. 
Nem tudta, mit jelentenek... bár sejtette, hogy neki szánták őket.

- Sayonara - mondta Delko. - Vagyis a viszontlátásra.
- Te japánul is tudsz, Eric? - csodálkozott Horatio.
- Csak egy kicsit. Egy tokiói cserediáklánnyal jártam egy ideig... 

Naponta apró üzeneteket kaptam tőle. Ha meg tudtam fejteni őket, 
jutalomban részesültem.

- A mi jutalmunk az lesz, ha elejét vehetjük a tömegmészárlás
nak - jegyezte meg Horatio. - Eric, te menj a hálótermekbe, Wolfe, 
a tiéd a klinika. Keressétek meg a biztonsági központot... Valahon
nan irányítaniuk kellett azt a sok kamerát. Én addig körülnézek Sin
hurma magánlakosztályában. Meg kell tudnunk, hová mentek, és 
milyen szándékkal. Jó lenne, ha találnánk valami noteszt. És most 
munkára fel.

Delko eliramodott.
- Gondolod, hogy tömeges öngyilkosságra készülnek? - kérdez

te Wolfe.
- Fogalmam sincs - felelte Horatio. - Sinhurma mesterien mani

pulálja az embereket, lehet, hogy ez is csak a szokásos trükkjeinek 
egyike. Én megpróbáltam a tyúkszemére taposni, hátha hibát követ 
el, de úgy látom, ő is hasonló stratégiát követ. Ha túlreagáljuk a 
dolgokat, könnyen ellenünk fordíthatja a közvéleményt. Kész sze
rencse, hogy a bíró egyáltalán aláírta a parancsot.

- De mégis, szerinted mennyire vehetjük komolyan a dokit?
- Nem tudom, de nem ártana mielőbb megtalálni - mondta Ho

ratio. - Ismétlem: mielőbb.



A puritán hálótermekkel ellentétben Sinhurma magánlakosztá
lya pazar látványt nyújtott. A hatalmas, központi nappali üvegfala 
egyenesen a japánkertre nézett; amikor Horatio legutóbb itt járt, a 
spaletták csukva voltak.

A padló fényesre suvickolt keményfából készült, a vastag per
zsaszőnyegen még egy elefánt is nesztelenül haladt volna végig. 
Az egyik  falban  számos alkóvot  alakítottak  ki,  bennük különféle 
műtárgyakat - egy ékszerrel kirakott tőrt, egy lángra kapott madarat 
ábrázoló szobrocskát, valamint egy egyiptomi jellegű maszkot - ál
lítottak ki. A helyiségben mindenütt óriási  brokátpárnák hevertek; 
az egyetlen bútorszerű alkalmatosság az ablak közelében található 
emelvény, Sinhurma trónja volt.

Éppen itt  ültél,  te gazember,  hátad mögött  a lemenő nappal, 
gondolta  Horatio.  Azon  az  emelvényen  olyan  látványt  nyújtottál, 
mintha lebegnél.

Ide kizárólag a belső kör tagjai nyerhettek bebocsátást, de ők is 
a padlón ülve nézhettek fel rád. A kimerítő munka és a kevéske 
eledel után a puha párnán ülve a mennyországban érezhették ma
gukat... Innen aztán könnyen prédikálhattál nekik a világegyetem 
titkairól. Utána pedig szépen beléjük pumpáltad a drogokat...

Horatio lassan, módszeresen átkutatta a helyiséget, de hiába, 
semmi  sem  utalt  a  doktor  jelenlegi  tartózkodási  helyére.  Vajon 
hová mehettek? - töprengett a hadnagy.

Ezután  átment  Sinhurma  hálószobájába.  A  helyiség  először 
annyira jellegtelennek tűnt, hogy Horatio arra gondolt, valamelyik 
vendégszobába tévedt, de miután a többi szobában is körülnézett, 
rájött az igazságra.

A méretes franciaágyat bíborvörös bársonytakaró fedte. Az an
tik pipereasztalka sötét,  lakkozott  fából  készült.  A ruhásszekrény 
tele volt drága öltönyökkel és cipőkkel, a polcon számtalan selyem-
nyakkendő.  A szoba olyan sterilnek és üresnek hatott,  akár  egy 
szállodai lakosztály.

Horatio sokféle hálószobában járt már, de még sose találkozott 
ilyen mértékű személytelenséggel. Olyan volt, akár egy bútorüzlet, 
ahol egy-két ruhaneművel próbálták a valóság illúzióját kelteni.

Ez  nem  te  vagy.  Tudom,  hogy  csak  miattam rendezted  így. 
Ugyanúgy kitörölted magad ebből a szobából, ahogy az emberek 
védekezőképességét is ki szoktad törölni magad körül. Neked még 
az emberi élet se szent.

Ám Horatiót nem lehetett ennyire könnyen becsapni.



Az öltönyökön és cipőkön kívül  nincsenek személyes holmik. 
Azokat is elvihette volna... vajon miért hagyta itt őket?

Talán üzenni akart általuk...
Mintha a konzervatív „egyenruhákat” csak azért  hagyta volna 

hátra, hogy búcsút  inthessen a csillogó társaságnak. Bárhová is 
mentél, a jelek szerint nem áll szándékodban ismét öltönybe bújni.

A fürdőszoba ugyanolyan steril és üres volt, mint a hálószoba. 
Semmi gyógyszer, se pipereholmik, még törölközők se. Amennyi
ben Sinhurma csak megjátszotta az eltűnését, tökéletesen odafi
gyelt a részletekre.

Wolfe egy lambériázott, könyvekkel telizsúfolt helyiségre számí
tott, így meglepődve nézett körül a növényekkel teli, üvegtetős dol
gozószobában. Az egyik sarokban egy apró szökőkút  csörgede
zett, melynek vize egy keskeny árokban szelte át a szobát. Az író
asztal és a hozzá tartozó szék rattanból készült, az asztalon egy 
drótnélküli billentyűzet hevert. A képernyő meg a központi feldolgo
zóegység egy bambuszszekrénykében rejtőzött; a dupla ajtók mö
gött  egy hermetikusan záródó, klimatizált  üvegszekrény.  Mögötte 
egy másik, bambusz előlappal ellátott iratszekrény, melynek polcai 
és fiókjai egykor különféle iratoktól roskadoztak. A zömmel orvosi 
szakkönyveket a polcokon hagyták, de a dossziék egytől egyig el
tűntek.

Wolfe megpróbálta beüzemelni a számítógépet, de nem járt si
kerrel.  Miután sikerült  felnyitnia az üvegdobozt,  kiderült,  hogy az 
összes belső meghajtót kiszedték belőle. A géphez csatlakoztatott 
kábelekből rájött, hogy a biztonsági kamerákat is innen irányították, 
ám kazettáknak vagy lemezeknek nyomát se látta.

Bárcsak ezek a pálmák beszélni tudnának, sóhajtott fel Wolfe.
Aztán észrevette a képet.
Az a helyzet a falakon lógó képekkel, hogy az ember minden

nap látja őket, és egy idő után már nem is figyelünk rájuk - egysze
rűen beolvadnak a szobába.

Közelebbről is megnézte a felvételt. A fotón huszonhat mosoly
gó ember, feltehetően Sinhurma páciensi köre volt látható. A doki 
úgy vigyorgott rájuk, akár egy kotlós.

Ruth Carrell és Phillip Mulrooney egymás mellett álltak. Mind
ketten büszkének és boldognak látszottak.

- Méghogy a fényképek nem hazudnak - sóhajtott Wolfe.



A hálószobák mindegyikéban Delko ugyanazt a berendezést ta
lálta: egy keskeny kempingágyat, komódot meg ruhásszekrényt.

Az alternatív fényforrás segítségével már más megvilágításba 
kerültek a dolgok. Vért ugyan nem talált, ám a lepedőkön bőséggel 
talált  szexuális tevékenységre utaló testnedvet.  Több párnán kü
lönböző színű hajszálakra, az egyik ágy alatt pedig egy használt 
óvszerre bukkant.

A közös fürdőszobában egy használt papír zsebkendőkkel teli 
szemeteskosarat talált.

- Valaki csúnyán megfázott - dünnyögte Delko -, vagy jó sokan 
pityereghettek itt...

A konyhában megbeszélték a látottakat.
- Az irodát kitakarították - mondta Wolfe. - A számítógépekből ki

szedték a meghajtókat, csak az épületek alaprajzait találtam, és a 
biztonsági kamerák felvételeit is eltüntették.

- A klinikával mi a helyzet? - kérdezte Horatio.
- Találtam orvosi felszereléseket, de mindent sterilizáltak és le

tisztítottak. Gyógyszereknek,  használt  fecskendőknek,  tamponok
nak nyoma sincs. De nézd, azt hiszem, ez érdekelni fog. - Megmu
tatta Horatiónak a fényképet.

- A hálószobák? - kérdezte Horatio.
- Üresek, de nem túl tiszták - felelte Delko. -
Használt zsebkendőket, egy gumióvszert, valamint friss szexuá

lis tevékenységre utaló nyomokat találtam. Szinte minden ágyban.
- Villanyoltás utáni parti lehetett, vagy azt gondolták, ez az utol

só alkalom, hogy összebújhatnak egy kicsit - vélte Horatio.
- A konyhával mi a helyzet? - érdeklődött Wolfe.
- Én már körülnéztem - mondta Horatio. - Nincs friss vagy szárí

tott zöldség-gyümölcs, sem pedig konzervek. A szekrényekben hát
rahagytak egy-két tányért és konyhai eszközt.

- Ez jó jel - mondta Delko -, hiszen ha valaki öngyilkosságra ké
szül, nem érdekli, kisebb gondja is nagyobb annál, hogy mit főzzön 
vacsorára.

- Csak tudnám, mit forral Sinhurma - jegyezte meg Horatio. - Az 
a baj, hogy nincs elég információnk. Mit nem adnék érte, ha tud
nám, mi jár a fejében...

- Wolfe, te menj vissza a laborba, és keress rá a Vitalitás Klinika 
honlapjára.  Nézd meg,  vannak-e új  üzenetek,  és ha lehet,  nyo
mozd le őket. Ha a doki valami drasztikusat forral, mindenképpen 
világgá akarja kürtölni.



A kopaszodó,  mogorva,  bulldogszerűen  elszánt  Frank  Tripp 
James „Jimbo” Collinson és Oscar Benjamin Charlessly letartózta
tásánál is jelen volt. Calleigh jól ismerte a hadnagyot, és összeszo
kott kollégákként ültek be Charlesslyhez a kihallgató-szobába.

- Lám-lám, Oscar - szólalt meg Calleigh vidáman - , úgy tűnik, 
egy  rosszakarója  kiváló  minőségű  anyaggal  tömte  tele  a  maga 
használt konyhagépeit.

Az eladó továbbra sem veszített magabiztosságából és miután 
az ügyvédje is megérkezett, kegyesen beleegyezett, hogy válaszol 
néhány kérdésre.

- Ez tényleg szörnyű - vigyorgott. - De fogalmam sincs, hogyan 
segíthetnék önöknek.

- Akkor felvilágosítom - mosolygott rá Calleigh. - Arra lennék kí
váncsi,  hogy  Samuel  Lucenten,  Kyle  Dolittle-n  és  a  barátján, 
James Collinsonon kívül voltak-e más partnerei is.

- Bár lettek volna - mondta Charlessly. - Ha jól sejtem, Jimbót is 
elkapták, ugye?

- Az ügyfelem nem ismeri a fent nevezett személyeket... - szólt 
közbe Charlessly ügyvédje, egy sápadt, göndör, fekete hajú, vize
nyős szemű férfi.

-  Ó,  nyugi,  George -  vágta rá Charlessly. -  Csupán cseveré
szünk egyet Duquesne kisasszonnyal, ugye?

- Természetesen,  Oscar. Szóval,  azt  mondja, senki  más nem 
keveredett bele az ügybe?

- Sajnos nem - mosolygott a férfi. - Higgye el, nekem is jól jön
ne, ha rá tudnám kenni valakire ezt az egészet, de kénytelen lesz 
beérni velem. De ne feledje, én csak egy kis hal vagyok, sejtelmem 
se volt róla, hogy mire használták a kamionjaimat. Én nem vezet
tem őket, a rakodással sem foglalkoztam - az Jimbo dolga volt. Sa
muelnek eladtam néhány kézi turmixot, és azzal annyi. Ha engem 
kérdez - hajolt előre Charlessly, és a hangját suttogóra fogta

- Ebben a műveletben Dooley volt az agy - mondta, és Calleigh-
re kacsitott.

Calleigh önkéntelenül is elmosolyodott.
- Ez szép próbálkozás volt, Oscar. A számítógépéből előbányá

szott fájlokban azonban világosan olvasható, mennyi haszonra tett 
szert ebből a „műveletből”, s a többiek egyhangúan állítják, hogy a 
maga ötlete volt ez az egész.

A férfi vállat vont.



- Gondolom, a bíróságon folytatódik majd az egymásra mutoga
tás. Higgye el nekem, ha akkora lángész lettem volna, nem azzal a 
két  agyatlan  biciklissel  meg egy  rasztafari  vízvezeték-szerelővel 
kezdtem volna.

- Csalódtam magában, Oscar - mondta Calleigh. - Jobb szöveg
re számítottam magától.

- Sajnálom, Miss Duquesne - kuncogott a férfi. - A fű miatt talán 
bűnös vagyok, de attól még nem vagyok szörnyeteg.

- Talán nem - értett egyet Calleigh -, de a jó fiúk nem szokták 
Claymore-aknákkal biztosítani a befektetésüket.

Horatio zárva találta a Földi Paradicsomot. Bár a rendőrség egy 
nappal  korábban már  feloldotta  a  bűnügyi  helyszínre  vonatkozó 
zárlatot, az éttermet azóta sem nyitották ki. A hadnagy bekukucs
kált a bejárati ajtón, de biztos volt benne, hogy a helyiség nem tar
togat számára meglepetést.

Az égbolton súlyos, fekete felhők gyülekeztek, akárcsak Phillip 
Mulrooney halálának estéjén. Horatio dühödt dörgés és villámlás 
kíséretében tért vissza a bűnügyi laborba.

Vajon túlságosan megijesztette Sinhurmát?
A hálótermekben két  tucatnyian fértek el.  Sinhurmával  együtt 

huszonötén voltak. Vajon mindannyian halottak? Vajon a jonestow
ni szektához hasonlóan ők is ciánnal kevert Kool-Aidet ittak, vagy 
valami sokkal rosszabbat terveznek? A japán Aum Legfőbb Igaz
ság Utolsó ítélet-szekta szarín-gázt juttatott be az egyik földalatti
ba. Az akciójuk húsz ember életét követelte, míg több százan sú
lyosan megsérültek. Vajon Sinhurmáék is hasonló akción törik a fe
jüket?  Horatio  beleborzongott  a  gondolatba,  hiszen  a  doktor 
könnyen hozzáférhet a különféle szerekhez, és huszonnégy fanati
kus hívével isten tudja, mire lennének képesek.

Bízott benne, hogy nem ijesztette meg Sinhurmát...



12.

A TELEFON LEGALÁBB TÍZSZER KICSENGETT, mire felvet
ték.

- Ms. Murayakival szeretnék beszélni - mondta Horatio. - Mond
ja meg neki, hogy Caine hadnagy keresi.

- Jó napot, Horatio - szólalt meg Sun-Li hűvösen.
- A titkárnőm szabadnapos, én pedig terepen vagyok, így kény

telen voltam átirányíttatni a hívásaimat. Szívesen segítenék magá
nak, de most nekem is sok a dolgom.

-  Túlságosan elfoglalt  ahhoz,  hogy segítsen elejét  venni  egy 
újabb Mennyei Kapunak?

- OK, figyelek - vágta rá Murayaki habozás nélkül.
- Mi a helyzet?
- Van egy szektás csoportom, amelyik felszívódott. Két tucatnyi 

emberről van szó. A vezetőjüket gyilkossággal gyanúsítjuk, és meg 
kell találnom, mielőtt valami sokkal drasztikusabbat is tenne.

-...francba. - A vonal szakadozott. - Ott van még, Horatio?
- Igen, de nem értettem tisztán.
-  Nézze,  ezt  inkább személyesen kellene megbeszélnünk.  El 

tudna jönni ide?
- Természetesen. Hol találom?
- Pillanatnyilag letértem a járt útról, de máris mondom, hogyan 

jut el ide.
Horatio papírt, tollat ragadott és leírta.
- Félóra múlva ott vagyok - mondta, és letette a telefont.
Murayaki Florida City mellett, egy citrusültetvényen volt. Horatio 

már jóval azelőtt megérezte a levegőben szállingózó grapefruit illa
tát, hogy odaért volna. A tücskök olyan dühödt cirpelésbe kezdtek, 
mintha a város ostromára készülődtek volna.

Horatio leállította a Hummert a kis parasztház előtt. Murayaki a 
verandán, egy régimódi hintán ülve várt rá, kezében egy üveg vizet 
szorongatott.  Ezúttal  bő  farmernadrág  és  egy  UNIVERSITY OF 
CHICAGO feliratú, fehér, kapucnis trikó volt rajta; fekete haját lófa
rokba kötötte.

Horatio kiszállt az autóból, felment a lépcsőkön és kinyitotta a 
nyikorgó szúnyoghálós ajtót.

- Köszönöm, hogy fogadott, Ms. Murayaki - mondta. - Megza
vartam valamiben?



- Úgy érti, odabenn egy dühöngő szektatagot rejtegetünk, akit a 
székhez szíjaztunk és megpróbáljuk normálisra mosni az agyát? - 
kérdezett vissza az asszony. - Mert ha így lenne, igencsak kínos 
helyzetbe hoznám magát, nem igaz?

Horatio mosolyogva csípőre tette a kezét.
- Most, hogy mondja...
- Ne aggódjon - mosolygott vissza Murayaki. - Manapság ritkán 

folyamodunk ilyen szélsőséges módszerekhez, legfeljebb akkor, ha 
bírói utasításra cselekszünk. A nagy szekták több és drágább ügy
védet engedhetnek meg maguknak, mint mi, és már évek óta fenik 
ránk a fogukat.

- Akkor mit jelentsen ez a világtól elzárt ház?
- Itt laknak a szülők - felelte az asszony. - Nem mindenkinek te

lik Miami Beach-i lakásokra. - Intett Horatiónak, hogy foglaljon he
lyet mellette. A hinta sebzett állatként nyöszörgött a súlyuk alatt.

- Szívesen bementem volna a városba, hogy beszélgessünk, de 
érzékeny stádiumban vagyunk - mondta Murayaki. - Most igen fon
tos, hogy kiépítsem a bizalmat a páciensemmel, és ez azt jelenti, 
hogy szükség esetén a közelében kell lennem.

- Mennyi ideig?
- Attól függ, de általában négy napra van szükségem. Ha a cél

személy hosszabb időt tölt a szektában, már nem csak a szerve
zettől, hanem barátoktól, szeretőktől,  sőt gyerekektől is meg kell 
válnia.

- Ilyenkor mi a teendő? Vagy titok?
Az asszony hátradőlt, amitől a hinta halkan nyikorogni kezdett.
- Nincs ebben semmi titok. A szekták elsősorban a józan ítélő

képességüktől fosztják meg a tagjaikat, én csak megtanítom őket 
újra gondolkodni.

- Ilyen könnyű lenne? A lovat odavezetheti a vízhez...
-...de nem taníthatja meg gondolkodni. A legtöbb alanyom sze

rencsére intelligensebb, mint  egy ló,  csak emlékeztetni  kell  őket 
erre a képességükre. Tulajdonképpen ezzel foglalkozom: megtaní
tom az embereket, hogy ismét használják az agyukat.

- Négy nap alatt.
- Szeretem a kihívásokat - vont vállat Murayaki.
Horatio előrehajolt, összekulcsolta a kezét, könyökét a térdére 

támasztotta.
- Feltűnt nekem, hogy igen fukarul bánik a részletekkel.
- Nézze, én csupán tájékoztatom az alanyokat a helyzetükről - 



sóhajtott fel Murayaki. - Semmi több. Egyesek az evangéliummal 
próbálkoznak, de vagyunk néhányan, akik inkább az őszinteségre 
helyezzük a hangsúlyt. Ráadásul én jobban szeretem a tényeket, 
azokkal könnyebben tudok érvelni, mint holmi dogmákkal.

- Ha jói látom, magának nemcsak a rendőrséggel szokott meg
gyűlni a baja - jegyezte meg Horatio.

- Az emberek nem azért szoktak alkalmazni, hogy megsimogas
sam a gyerekeik kezét - mondta az asszony, és letette az üveget a 
földre. - Tudja, mi vagyok én? Egy bérgyilkos. A szekta egy teljesen 
új személyiséggel ruházza fel a tagjait - még új nevet is kapnak -, 
ám ez az új személyiség nem más, mint egy vérszívó pióca. Egy 
parazita,  ami  csak  azért  van,  hogy  kiszívja  a  közösség  pénzét, 
hogy kérdés és panasz nélkül dolgozzon és még több áldozatot 
vonzzon be a körükbe. Az idő múlásával az eredeti személy egyre 
gyengül, nekem pedig az a feladatom, hogy végezzek azzal a pió
cával. És igen, nagy örömömre szolgál ez a munka.

Bár az asszony hangja határozottan csengett, Horatio érezte a 
testén végigfutó remegést.

-  Az  elején  mindig  ugyanaz a  helyzet  -  folytatta  Murayaki.  - 
Olyanok, akár a birkák: ostobák, makacsok és lassúak, és képtele
nek egyenesen válaszolni  a kérdésekre. Meg kell  találni  a repe
dést, valamit, amibe belekapaszkodhatok, hogy felfeszítsem az el
méjüket.

- Sohasem ment túl messzire?
- Hát, ha úgy vesszük, minden esetben túl messzire kell men

nem.
- És a páciensei sohasem reagáltak szélsőségesen a viselkedé

sére?
- Mármint úgy, hogy fizikailag rám támadtak volna?
- Nem, dehogy. Önmagukban sose tettek kárt?
- Csak egyszer -  ráncolta a homlokát Murayaki.  - Nehéz ügy 

volt, elővigyázatosabb is lehettem volna. De akkor még a pályám 
elején voltam, és nem voltam tisztában azzal, hogy mivel is állok 
szemben.

- Ezt hogy érti? Úgy tudtam, ön is foglalkozott toborzással.
Murayaki sóhajtva hátradőlt a hintán.
- Igen, de aztán átestem a ló túlsó oldalára. Maga is tudja, hogy 

a volt dohányos mindenkinél jobban gyűlöli a füstöt, így akkoriban 
én is fanatikusan szektaellenes voltam.

- Még ennél is fanatikusabb?



- Ó, sokkal rosszabb voltam. Egyszerűen képtelen voltam józa
nul gondolkodni. - Az asszony felkapta az üvegét és hosszan ivott 
belőle. - Nem láttam, nem akartam látni, hogy a szekták egyesek 
számára sokkal  jobb életet  kínáltak,  mint  amilyenben azelőtt  ré
szük volt.

Horatio felhúzta a szemöldökét.
- Ezt nehezen hiszem.
- Nem mintha jó választásnak tartanám a szektákat - vágta rá 

Murayaki. - Ez sosem jó választás, de ha hirtelen kiemelünk valakit 
egy gondosan ellenőrzött környezetből, muszáj új helyet találnunk 
neki, különben olyan lesz, mint egy zsinórjaitól megfosztott bábu.

Horatio elgondolkodott  a hallottakon.  Vajon hová mehetnek a 
Vitalitás-módszer hívei? Van számukra jobb hely ezen a világon?

Hát persze hogy van. Van családjuk, vannak barátaik; Sinhurma 
nem az utcáról szedte össze őket...  neki  pénzes emberekre volt 
szüksége.

Sinhurma pácienseinek lett volna hova menniük, ám a klinika a 
doktor kicsiny és zárt Utópiája volt, a szépség, a fiatalság és a bol
dogság mesterségesen létrehozott országa. Tehát amennyiben a 
Vitalitásmódszer az ígéret Földje, akkor hova mehettek el onnan?

- Tudja - folytatta Murayaki -, a közhiedelemmel ellentétben a 
legtöbb szektatag nem a rossz családi körülmények elől menekül. 
Általában jómódúak és kiváló nevelésben részesültek, de gyakran 
vannak kivételek is...

- A jelenlegi esete...
Az asszony egy pár percig hallgatott.
- Ne értsen félre, nem arról van szó, hogy a szekta megmentet

te volna, hiszen ők kizárólag a csoport túlélését tartják szem előtt. 
De ez a fiú... hogy is mondjam, szellemileg nem komplett. Nincs 
családja, se barátai, a rokkantnyugdíjából is alig jött ki. A szekta 
magához vette, és közben megtalálták a módját, hogy profitáljanak 
belőle. Rengeteg pénzt gyűjtöttek a fiú segítségével, hiszen az em
berek láthatták, mennyire gondoskodóak és megbízhatóak.

- És mi történt, amikor nem volt kinek mutogatni?
- Arra gondol, hogy megverték, bezárták egy ketrecbe és mos

lékon tartották? - nevetett fel Murayaki keserűen. - Bárcsak ilyen 
egyszerű lenne. Nem, szerintem nagyon jól bántak vele, jobban, 
mint bármelyik taggal, mivel őt nem kellett agymosásnak alávetni, 
éheztetni, hogy engedelmességre bírják. Mindössze egy kis figye
lemre volt szüksége. Igen, kihasználták, de ez a fiú boldogabb volt 



ott, mint életében valaha.
- És maga megfosztotta mindettől.
- Igen - felelte Murayaki csendesen. - Megfosztottam. Megpró

báltam megértetni vele, hogy hová került az a sok pénz, de ez túl
ságosan bonyolult  volt.  így aztán megkértem régi  szektatagokat, 
hogy  beszéljenek  vele,  bemutattam nekik  néhány felvételt  arról, 
hogy hogyan törik be az embereket.  Végül  megértette,  hogy az 
úgynevezett  jótevői  gyakorlatilag  komplett  idiótának  állítják  be, 
hogy még több adományhoz jussanak. Addig beszéltem, míg végre 
sikerült felfognia az igazságot. Átkozottul kemény a feje.

Az asszony hangja dühösen csengett. Horatio hallgatott.
- Egy teljes napon át sírt. Aztán eltört egy poharat és megpró

bálta felvágni az ereit.
- De nem sikerült neki.
- Szerencsére. Összeöltötték a sebét, és folytattuk a terápiát. 

Ingyen csináltam, mert mint mondtam, senkije se volt ezen a vilá
gon. Az orvosi ellátást is a saját zsebemből fizettem. Utána vissza
tért az aprócska lakásába.

- Miért  vállalta el  a visszaprogramozását,  ha senki  se fizetett 
érte?

- Kihívásnak tekintettem - nézett Murayaki a hadnagyra. - És 
igazam volt, csak nem voltam tisztában a kihívás mértékével.

- Most hogy van? - kérdezte Horatio.
- Honnan veszi, hogy tudom? - kérdezett vissza az asszony kö

zönyös hangon.
- Megérzés.
Az asszony arca ellágyult.
- Gondolom, jól van. Szereti a dámajátékot.
- Milyen gyakran szokta meglátogatni?
- Minden héten, csütörtökön - felelte Murayaki némi habozást 

követően.
- Akkor hát mégis van legalább egy barátja, nem igaz?
- Sokat is ér vele. - Murayaki szeme résnyire szűkült. - De maga 

nem azért tette meg ezt a hosszú utat, hogy a rossz döntéseimről 
beszélgessünk.  -  Hirtelen,  minden  átmenet  nélkül  tárgyilagossá 
vált a hangja. - Azt mondta, úgy érzi, egy szekta tömeges öngyil
kosságra készül.

- Talán. - Horatio beszámolt az asszonynak Sinhurmáról és az 
elhagyatott klinikáról. Nem részletezte a gyilkossági ügyekben foly
tatott nyomozást, bár annyit megemlített, hogy Sinhurma és az em



berei az első számú gyanúsítottak.
- Értem - szólalt meg Murayaki. - És most fogalma sincs, merre 

lehetnek.
- Az embereim már dolgoznak rajta. Én inkább arra lennék kí

váncsi, hogy mire számíthatok, ha megtaláljuk őket.
-  Nehéz ügy. A szektavezérek többé-kevésbé eleve paranoiá

sak,  de  ettől  még  nem  biztos,  hogy  öngyilkosságot  terveznek. 
Maga addig piszkálta az emberét, míg óhatatlanul cselekvésre bír
ta, bár ha jól sejtem, nem éppen erre a reakcióra számított.

- Nem igazán.
- Tudja, néha csak úgy lehet szóra bírni valakit, ha előtte felkelt

jük a figyelmét - vont vállat Murayaki.
- Igen, csakhogy eltűnt személyekkel nehéz beszélgetést kez

deményezni.
-  Szerintem megijedt.  Abból,  amit  mesélt,  a  pasasnak jókora 

egója lehet, és ha valóban olyan jók a kapcsolatai, akkor támadás
ba akar lendülni. A tény, hogy elmenekült, három dologra enged 
következtetni.

- Nevezetesen?
Murayaki felemelte az egyik ujját: - Először is, szembeszáll ma

gával. Lehetséges, de nem biztos. Beletelik egy kis időbe, hogy el
tüntessen annyi  embert,  és általában a  reakciós taktikák sokkal 
spontánabbak.

- Másodszor pedig - mondta az asszony -, elképzelhető, hogy 
magának sikerült a tyúkszemére taposnia, és egyszerűen elmene
kült. Igen ám, de a csoport lelassíthatja, és nem tud olyan könnyen 
eltűnni... ha valóban köddé akart volna válni, talán egyszerűen fel
szállt volna egy repülőre, és meghúzta volna magát egy olyan or
szágban, amellyel nincs kiadatási egyezményünk. És harmadszor - 
emelte fel Murayaki még egy ujját - az is lehet, hogy egy elszigetelt 
helyre mentek. A szektáknak gyakran van egy-egy erődítménysze
rű, nehezen megközelíthető, távoli birtokuk.

- Vagyis áttelepítette a bázisát?
- Ez nem olyan egyszerű - ingatta a fejét Murayaki. - Feltehető

en jó ideje készült az eltűnési stratégiára, sőt meglehet, hogy a hí
veivel többször is begyakoroltatta, hogy mit kell tenniük. Ez veszé
lyes észjárásra utal.

- Milyen értelemben veszélyes?
- Jim Jones többször is eljátszatta az embereivel az öngyilkos

ságot. Először csak Kool-Aidet itatott velük...



-  Aztán  jöhetett  a  végleges  megoldás  -  fejezte  be Horatio  a 
mondatot.

- Úgy van.
- Lenne még valami - mondta Horatio. - Jó okom van feltételez

ni, hogy az egyik tagot csak nemrégiben térítették meg... tulajdon
képpen kifejezetten a gyilkosságban játszott szerepe miatt. Mit ta
nácsol, hogyan próbának a lelkére beszélni? Nem szeretném el
ijeszteni,  csak éppen fogalmam sincs, mit mondjak, vagy mit ne 
mondjak neki.

- Nézze, egyesek szerint az új szektatagokkal sokkal veszélye
sebb beszélni... Ezt a „mézeshetek-fázisnak” szokták nevezni, mi
vel az illető még mindig a kezdeti eufórikus állapotban van. Ha le
hetősége adódik, hogy beszéljen ezzel a személlyel, azt ajánlom, 
legyen hozzá őszinte, mert az a legjobb fegyver. Ne akarja félreve
zetni, ne is titkolózzon előtte - egyszerűen mondja el neki az iga
zat. Először biztosan nem akarja elfogadni a hallottakat, de egy idő 
után megérti.

- Akkor is, ha fájdalmat okozok vele?
- Hát igen - sóhajtott fel Murayaki, és ivott egy korty vizet. - Az 

embereknek szükségük van az igazságra. Néha azt hiszem, en
gem is kizárólag emiatt hajlandók meghallgatni. - Az órájára pillan
tott. - Nézze, most be kellene mennem a házba. De... várjon egy 
percet, azonnal visszajövök.

Horatio felállt. Az asszony belépett az ajtón, majd néhány má
sodperccel később kihozott neki egy DVD-t.

- Sajnos nem engedhetem be az üléseimre, de felvettem né
hány kezelést, ugyanis az ügyfeleim szeretnék tudni, hogy mi vár 
rájuk, amikor rám bízzák a gyereküket. Ebből láthatja, milyen tech
nikákat szoktam alkalmazni.

- Köszönöm - hálálkodott Horatio. - És sok sikert kívánok.
- Önnek is...

Delko körülnézett a klinika épületének környékén, hátha talál a 
társaság hollétére utaló nyomokat.

A medencénél és a mellette lévő öltözőben nem talált semmi ér
dekeset, és a céllövőpályán meg az előadóteremben sem járt si
kerrel.

Aztán megtalálta a kertészkedéshez használt szerszámokat tá
roló pajtát.

Mivel  a  helyiséget  teljesen kiürítették,  csupán a földre ömlött 



műtrágyából és a falon árválkodó szögekből jött rá, hogy hol is van 
valójában. Készített néhány fényképet, s közben megpróbálta fel
térképezni, hogy mi hiányozhat. A kiszóródott műtrágyában, vala
mint az ajtó előtt több keréknyomot is talált. A nyomokból ítélve a 
hívek több, egykerekű szállítóalkalmatosságot is igénybe vehettek.

Talicskákat, gondolta Delko.
A pajta mögött, a kiszáradt fűben újabb nyomokat talált, melyek 

alakjából arra következtetett, hogy nem is oly régen raklapok lehet
tek ott.

Bár a klinika gépjárműveit elkobozták, attól még Sinhurma sze
rezhetett magának másikat. A keréknyomokat megvizsgálva a hely
színelő úgy gondolta, hogy feltehetően egy SUV vagy egy kamion 
állhatott azon a helyen.

Tehát  valamit  felpakoltak  és  elvittek  onnan.  Valamit,  amihez 
szerszámok is kellettek?

A nyomok beszédesek voltak, és a fűrészporból meg néhány fa
forgácsból kiindulva valószínűleg faanyagot szállíthattak. Építenek 
valamit... de vajon mit?

Delko a labor felé vezető úton is még mindig ezen törte a fejét, 
aztán úgy döntött, betér valahová, hogy egyen valamit.

Horatio a számítógéplaborban nézte meg a lemezt.  A képer
nyőn a Gondolat Szabadsága Alapítvány lógóját követően megje
lent Sun-Li Murayaki. Az asszony fehér blúzt és elegáns kosztüm
kabátkát viselt; nyugodt arckifejezéssel az íróasztalának támaszko
dott.

- Üdvözlöm - mondta. - A következő percekben bemutatok ön
nek egy tipikus beavatkozást. Az alany bármikor szabadon távoz
hat,  és kizárólag azért  van itt,  mert  be akar  bizonyítani  valamit. 
Szerencsére nekem több a bizonyítékom, mint neki.

A kamera körbepásztázta a nappalit. A háttérben egy kandalló, 
egy túltömött székekkel körülvett barna bőrkanapé, egy sötét, túl
ságosan is fényesre polírozott, sötét asztalka, rajta egy virágokkal 
teli váza.

Sun-Li a kanapén ült, fekete melegítőnadrágot és szürke trikót 
viselt. A szemközti széken egy borotvált fejű, fehér tógaszerű ruhá
ba bújtatott fiatalember ült.

- Szóval Brad, ha jól értettem, Joshua tiszteletesben, a vezető
tökben egy igen becsületes embert tisztelhetünk - szólalt meg Sun-
Li. Nyugodtnak hangzott.



- Persze hogy az - felelte Brad. - A hangja kissé álmosan csen
gett. - Hisz az Igazságban. Engem pedig Ábrahámnak hívnak.

Sun-Li felvett a kanapéról egy vastag dossziét, kinyitotta és ki
vett belőle egy újságkivágást.

- Akkor meg tudnád magyarázni, mit jelent mindez? - nyújtotta a 
fiú felé a lapot.

Horatio sokkal drámaibb beszélgetésre számított. Nem látott ki
gyúrt testőröket, akik erőnek erejével visszatartották volna a fiút, 
senki sem kiabált, könnyek se hullottak. Sun-Li egymás után tárta 
Brad elé az információkat - újsághíreket,  kormánydokumentumo
kat,  videokazettákat,  sőt  rendőrségi  jegyzőkönyveket  is.  Minden 
kérdésre tudta a választ, és a metafizikai viták helyett kizárólag a 
bizonyítható tényekre szorítkozott. Brad szülei több alkalommal is 
beléptek a szobába, ilyenkor proteindús táplálékot hoztak a fiúnak. 
Amikor Brad túlságosan megrendültnek látszott,  javasolták, hogy 
szundítson egy kicsit. Ilyenkor a kamerát leállították, és valamivel 
később folytatták az ülést.

A fináléban sem volt semmi drámai; Brad nem látta be a hibáit, 
nem borult sírva a szülei nyakába. A kérdéseinek hangneme sokat 
változott, ezúttal őszintén érdekelték Sun-Li információi. A felvétel 
végére Brad már rendkívül határozatlanná vált.

Az utolsó kockákban ismét Sun-Lit  láthatta,  aki  az irodájából 
szólt hozzá.

- Ez a folyamat öt napig tartott, valamivel tovább, mint egy átla
gos ülés. Brad hajlandó volt beszélni a szüleivel, beleegyezett a 
csoportterápiába, és végül otthagyta a szektát. A becslések szerint 
a „gyógyulási idő” hattól tizennyolc hónapig, néha még hosszabb 
ideig is eltarthat... Lassú folyamatról van szó, de ha már ismét el
kezdenek önállóan gondolkodni,  attól fogva semmi sem állíthatja 
meg őket.

A kamera lassan Sun-Li arcára közelített. - Csak bizonyosodja
nak meg róla, hogy semmi okuk meggondolni magukat - mondta.

- Ámen - bólintott Horatio.

Yelina belépett a laborba, és megállt Horatio mellett. Egy ideig 
szótlanul  néztek le az alulról  megvilágított  asztalra helyezett  tár
gyakra: egy vérfoltos trikóra, a harisnyanadrágra és a fehérneműre 
meg az edzőcipőre. Ruth Carrell ruházatára.

- Megtaláljuk őket, Horatio - szólt a nyomozó.
- Abban biztos lehetsz - értett egyet a hadnagy. - A kérdés csak 



az, hogy előtte, vagy utána?
- Talán nem is lesz „utána”.
- Mit nem adnék érte, ha hihetnék neked...
- Jutottatok valamire a kábítószeres kapcsolattal?
- Sajnos nem. Calleigh kihallgatta a gyanúsítottakat, de egyikük 

sem állt kapcsolatban a klinikával meg Sinhurmával.
- Nem lehet, hogy csak fedezik a pasast?
Horatio kiválasztott egy tárgylemezt, és a mikroszkóp lencséje 

alá csúsztatta.
- Nem hiszem. Egyrészt nem tagjai a szektának, másrészt meg 

nem nézem ki belőlük, hogy fedezzék azt a gazembert.
Yelina nagyot ásított.
- Elnézést... hosszú volt ez a nap. Mesélj, történt valami?
Horatio belenézett a mikroszkópba, majd beállította a keresőt. 

-Talán...
- Most mit nézel?
- Találtunk egy kis homokot Ruth Carrell cipőjében. Ha azonosí

tom a szemcséket, esetleg Sinhurma tartózkodási helyét is ki tu
dom deríteni.

- Sok sikert. Szólok, ha történik valami odakinn.

Bellum Néni Étkezdéjében Delko általában nem sok figyelmet 
szentelt a tévéműsoroknak, de ezúttal, ahogy éppen belekanala
zott a finoman illatozó dzsambalayába, hirtelen megütötték a fülét 
a „Miami-Dade bűnügyi labor” szavak.

A színes képernyőn ismerős arc jelent meg. Az a pasas a Sein
feldből, meg az az őrült a Jóbarátokból. Nem is, hiszen a Szere
tünk, Raymondban játszik. Delkónak sehogy sem jutott az eszébe 
a színész neve, de nem is számított, hiszen minden sorozatban 
ugyanazt a kellemetlen fazont alakította, akinek a láttán automati
kusan átkapcsolt egy másik csatornára.

Jobban is  megválaszthatták  volna a  szóvivőjüket,  gondolta  a 
helyszínelő, bár a színész abban a pillanatban egyáltalán nem tűnt 
taszító jelenségnek. Delkót cseppet se lepte meg, amikor kiderült, 
hogy a színész a Vitalitás Klinika bezárása ellen kampányol. Delko 
megkérte a pincérnőt, hogy hangosítsa fel a készüléket.

„... komolyan, nem értem, mi a probléma”, mondta a színész. 
„Idestova hat hete járok Dr. Sinhurma üléseire, és szerintem fan
tasztikus munkát végez. Életemben nem éreztem még ilyen jól ma
gam.”



Naná, hogy jól érezted magad.
„Kaptam egy e-mailt a klinikáról, melyben minden magyarázat 

nélkül lemondták az időpontomat, és amikor odamentem, a rendőr
ség nem engedett be az épületbe. Nem tudom, mi folyik ott.”

A kamera lassan végigpásztázta a klinika bejáratát, egy pillanat
ra megpihenve a két járőrautón.

- A klinikán nem veszik fel a telefont, és a rendőrség képviselő
je, aki nem óhajtott a kameránk elé állni, csak annyit árult el, hogy 
a hatóságok nyomozást folytatnak a klinika ellen - jelentette ki a ri
porter.

- Hát ez nem tartott sokáig - sóhajtott fel Delko. Letett néhány 
bankjegyet a pultra, és távozott a kifőzdéből. Hozzá se nyúlt a va
csorájához.

Valaki  szólhatna  annak  a  színésznek,  hogy  a  változatosság 
kedvéért kipróbálhatná a helyszínelők vacsoráját. Attól biztosan le
fogyna, gondolta.

Horatio a laborban volt, ahol még egyszer megvizsgálta a Földi 
Paradicsomból begyűjtött bizonyítékokat.

- Helló, H - köszöntötte Delko, majd elmondta neki, mit talált a 
klinikán, és tájékoztatta a hírekről.

- A média ráállt az ügyre. Minden tele lesz újságírókkal - jegyez
te meg Horatio. - És egyre rosszabb lesz. Na mindegy, megvan ne
künk a magunk baja.

A hadnagy  a  kiégett  turmixgép  csatlakozóját  tanulmányozta, 
melyet Delko a szemetestartályban talált.

-  Ruth  mesélte,  hogy  terjeszkedni  akarnak,  de nem mondta, 
pontosan hova mennének. A cipőjében homokot találtam, és a la
borban beazonosítják a cipője talpán lévő növényi maradványokat. 
Remélem, a helyről is mondanak valami érdekeset.

- Ezért nézed át újra az éttermi cuccokat?
-  Tulajdonképpen  a  csatlakozóba  beleégett  mintát  akartam 

megnézni.
- Lefogadom, hogy valamelyik késből származik - mondta Del

ko. - Bár a mintázat túlságosan szögletes és vékony.
- Úgy van, legalábbis ezen a részen. - Horatio a pengéjénél fog

va felemelte az egyik kormos kést, a másik kezével pedig a fanye
let tartotta. Megpróbálta szétszedni, de nem járt sikerrel.

A másik kés azonban könnyen szétjött. A penge töve vékony és 
szögletes volt.



- Ez az, amire gondolok? - mutatott Delko a késre.
Horatio tűnődve vizsgálgatta a kérdéses tárgyat.
- Ezt csak egyféleképpen deríthetjük ki - jelentette ki.

- Az Édenkert - szólalt meg Wolfe hangosan.
- Hogy micsoda? - kérdezte Calleigh. Wolfe felkapta a fejét.
- Bocs, nem vettelek észre.
- Az is hidegen hagyna, ha egy kígyóval a nyakamban almával 

kínálnálak?
- Mi van? Ja, értem. Az jár a fejemben, hogy Sinhurma folyton 

az Édenkertről prédikál. Amikor megnéztem a honlapját, először fel 
se tűnt a jelentése, de aztán észrevettem, hogy többször is hivat
kozik rá.

- Nem csoda, hiszen a vallást az étellel próbálja keverni - mond
ta Calleigh. - Tökéletesen beleillik a doki kényelmi zónájába.

- Jobban mondva a megszállottsági zónájába. Ha jól értettem, 
számára az alma nem csak az eredendő bűnt jelképezi,  hanem 
szó szerint úgy képzeli, hogy ezáltal kerül be a gonosz az emberi 
szervezetbe.

- Mármint az almán keresztül?
- Az evéssel. Bizonyos élelmiszerek sokkal gonoszabbak, mint 

mások,  és az elkészítési  móddal le lehet  csökkenteni  a bennük 
lévő gonoszt... Na, ez egy kicsit bonyolult. De nem is ez a fontos.

Wolfe leütött néhány billentyűt. Calleigh a háta mögött állva fi
gyelte, mit csinál.

- Nézd ezt a bekezdést - mondta Wolfe.
- Mert a Kert még mindig karnyújtásnyira van tőlünk - olvasta 

hangosan Calleigh. - Még most is létezik, nem csak a szívünkben, 
hanem a Földön is. Hosszú ideje vár ránk, hogy visszatérjünk oda, 
hogy a keblére öleljen. Mintha valóban létezne ez a hely.

-  Én is  erre  gondoltam.  Később egy  „buján zöldellő”  Paradi
csomként beszél erről a helyről, ahol valóra válnak az örök fiatal
ságról szóló legendák.

- Várj egy percet - mondta Calleigh. - Ez ismerősen cseng.
- Persze hogy ismerősen cseng - vágta rá Wolfe. - Ha a „kút” 

szót „ígéret”-re cseréljük...
- Akkor ez a Poncé de León lesz - fejezte be Calleigh a monda

tot. - A „valóra vált legenda” maga az Ifjúság Forrása. Ami földrajzi
lag...

- Az Everglades környékén található - mondta Wolfe. - A doki 



szerint az Édenkert a gladeseknél, azaz a tisztásokon van. Foga
dok, hogy oda vonultak el.

- Akkor csak körülbelül kétezer négyzetkilométernyi területet kell 
átfésülnünk - sóhajtotta Calleigh. - Az emberünk valahol a Grass-
folyó környékén lehet, de vajon hol?

- Cape Sable-ben - mondta Horatio.
A konferenciaterembe hívatta az embereit, akik egy óriási asztal 

köré csoportosultak.
- A Ruth Carrell cipőtalpán talált növényi maradvány Chamaesy

ce garberi - folytatta Horatio, és kimerülten megdörgölte a szemét. 
- Más néven a Garber-féle kutyatej. Rajta van a szövetségiek ve
szélyeztetettségi listáján, és Floridában mindössze négy helyen te
rem. Az egyik a Big Pine Key, a többi négy a „tisztások” környékén 
található.

- Honnan tudod, hogy melyik fajról van szó? - érdeklődött Calle
igh.

- Ez a kutyatej fenyvesekkel benőtt sziklás hegységekben, parti 
síkságokon és füves területeken nő, ahol  sok a mészkő vagy a 
Pamlico-homok. A lány cipőjében Pamlico-homokot találtam, már
pedig Cape Sable-ben elég sok van belőle. - A Pamlico-homok ho
mokból, mészkőből és apró, késő-pleisztocén kori karbonátdús kö
vületekből tevődik össze.

- Cape Sable valójában a Poncé de León-öbölben van - jegyez
te meg Calleigh.

- És mit keresnek ott? - kérdezte Wolfe.
- Fúrnak-faragnak - felelte Delko. - A klinika egyik melléképüle

tében nagy mennyiségű faanyagot tároltak, és a szerszámaikat is 
magukkal vitték.

- Tán bárkát építenek? - kérdezte Calleigh.
Mindenki felkapta a fejét, mire Calleigh mosolyogva vállat vont.
- Egy vallásos szektáról van szó, melynek tagjai a vízparton ke

restek menedéket, és egy csomó fát vittek magukkal...
- Nem ártana felhívni a miami állatkert figyelmét, hogy egy külö

nösen veszélyes állatfaj ólálkodik a környéken - vigyorgott Delko.
- Nem hinném - szólt Wolfe. - Sinhurma agya nem Noé, hanem 

az Édenkert körül forgott. Ha a Bibliából merített ihletet, akkor a Te
remtés könyvében kell keresgélnünk...

- Csakhogy a Noéról szóló történetet is ott találjuk - húzta fel 
Calleigh a szemöldökét.

- Remélem, a Jelenések könyvéig nem jutott el - mondta Hora



tio. - Engem nem zavar, ha Ádámnak képzeli magát, és meztelenül 
akar futkározni a mocsárban, de az a baj, hogy nincs egyedül... és 
nem fogom hagyni, hogy egyet is feláldozzon közülük.



13.

CAPE SABLE FLORIDA DÉLI RÉSZÉN, az Everglades nyugati 
partjain található. Több strandja is nyitva áll a kempingezők előtt, 
de a Cape nagy része csupán vadállatokkal teli mangrovemocsár
ból áll.

Horatio több lehetőséget is fontolóra vett. Ha a tengeren közelí
tik meg a helyet, a hívek már jó előre tudni fognak az érkezésükről, 
így végül úgy döntött, szárazföldi úton fognak haladni, majd az út 
többi részét mocsárjárón teszik meg.

Szólt  Delkónak,  Wolfe-nak és Calleigh-nek,  hogy készüljenek 
fel az útra. Két okból is szerette volna, ha vele vannak az emberei: 
egyrészt azért, mert az egész ügyet végigdolgozták, másrészt pe
dig az sem kizárható, hogy kéttucatnyi holttestet kell megvizsgálni
uk.

- Ha nem bánod, én inkább maradnék, Horatio - mondta Calle
igh.

- Mi történt? - kérdezte a hadnagy. - Eleged lett a Nagy Anyater
mészetből?

- Nem arról van szó, csak támadt egy ötletem, és a végére sze
retnék járni.

- Semmi vész. Majd megleszünk valahogy.
Három gépkocsival  mentek;  utánfutón vittek magukkal  három 

mocsárjárót is. Horatio, Delko és Wolfe a Hummerral utaztak, míg 
a SWAT-egység emberei két rendőrautón követték őket.

- Szerinted mit fogunk találni, H? - kérdezte Delko.
-  Ha  szerencsénk  van,  két  tucatnyi,  szúnyogcsípésekkel  teli, 

egészséges embert - felelte Horatio.
- És ha nincs?
- Akkor két tucatnyi holttestet.

Ha Calleigh Duquesne belekezdett valamibe, nem adta fel egy
könnyen. Még mindig bosszantotta, hogy nem volt képes kapcsola
tot találni a Ruth Carrell életét kioltó és a Julio Ferra garázsában 
talált nyílvesszők között. Bár Charlesslyt sikerült lekapcsolnia a ká
bítószerek miatt, Calleigh-t továbbra sem hagyta nyugodni a gon
dolat, hogy ez a szál is zsákutcába vezetett.

Néha azonban megesett, hogy egy halvány nyom egészen ér
dekes eredményeket hozott. Julio Ferra... vajon miért nem bírja ki



verni a fejéből azt a fiút? Horatio elmondása szerint az apjától ta
nult meg bánni az íjjal, akivel gyakran eljárt vadászni. Vajon melyi
kük készítette a nyilakat, az apa vagy a fia... Ez olyasmi, amit az 
apák szívesen tanítanak meg a fiaiknak.

A Ferra garázsában begyűjtött nyilak elég régiek voltak. Kopot
tak, porosak, a festék hámladozott róluk. A fejeket hozzáragasztot
ták a vesszők szárához... Manapság már becsavarozzák őket. A bi
zonyítékok alapján feltehetően a nyolcvanas évek végén,  legfel
jebb a kilencvenes évek elején készülhettek, és Calleigh biztos volt 
benne, hogy a tollakra egy olyan vadászat alkalmával tettek szert, 
melyen apa és fia egyaránt részt vett. Amennyiben nem mentek túl 
távol az otthonuktól, akkor egy floridai madár tollairól van szó.

Levágott  egy  aprócska  darabot  a  gyilkos  nyílvessző  tollából, 
majd a Ferra-féle nyilakkal is hasonlóképpen cselekedett.

- Jól van, srácok... - dünnyögte. - Majd megmutatom nektek...

A mocsárjáró igencsak zajos közlekedési eszköz. A lapos fene
kű szkiff hátul, a ráccsal fedett propellerekkel valójában olyan, akár 
egy túlméretezett hajócsavarral felszerelt szörfdeszka, ami tökéle
tesen alkalmas volt az Everglades sekély, mocsaras területén való 
közlekedésre, ahol egy normális vízi jármű pillanatok alatt beragadt 
volna.

A motorok rettentő zajt csaptak, ezért amikor úgy egy mérföld
nyire megközelítették a célpontot, Horatio leállíttatta őket, és a ma
radék távot evezve tették meg. Kezében a GPS-lokátorral irányítot
ta a kis társaságot, mialatt Wolfe és Delko szakavatott mozdulatok
kal evezett. A SWAT-egység hat tagja rövidujjú ingben és golyóálló 
mellényben követte őket. Fejük felett sötét viharfelhők gyülekeztek.

-  Vajon  meghallottak  bennünket?  -  kérdezte  Wolfe.  -  A víz 
messzire viszi a motorzúgást.

- Errefelé nincs semmi szokatlan a mocsárjárókban - felelte Del
ko fojtott hangon. - Ha nem kerülünk túlságosan közel hozzájuk, 
semmit sem fognak gyanítani.

Vajon ezért jött ide Sinhurma? - nézett körül Horatio a nyugodt 
tájon. Mert nem a halál, hanem az élet bölcsőjének látja?

Kíváncsi volt arra, hogy mit fognak találni az utazásuk végén. 
Nem tudta elhinni, hogy Sinhurma azért vitte el olyan messzire a 
híveit, hogy öngyilkosok legyenek; a doktor egója túlságosan nagy 
volt ahhoz, hogy csendben, a rivaldafénytől távol vessenek véget 
életüknek. Persze, a rendőrség érkezése máris biztosította számá



ra a szükséges figyelmet...
Végül is mindig ezt tesszük. Bevilágítunk a sötét helyekre, nem 

törődünk azzal, hogy milyen szörnyű dolgokat találunk. Nem hátrál
hatunk, mert nem hagyhatjuk nyugodtan pihenni a démonokat.

A mangroveszigetek közötti fatönkökön pompás tollazatú mada
rak pihentek; egy alligátor jéghideg tekintettel végigmérte a kis csa
patot, majd eltűnt a vízben.

Az Édenkert. És Sinhurma szerint vajon ki képviseli a kígyót? 
Talán én?

Horatio nem tudta, mi járhatott a doktor fejében, ahogyan azt 
sem tudhatta, hogy Ruth Carrell meggyilkolása után hogyan vette 
rá Sinhurma Jasont, hogy csatlakozott hozzájuk. A lánynak feltehe
tően azért kellett meghalnia, hogy ne árulhassa el a titkait.

Murayaki elmélete szerint Sinhurma kedves szavakkal vigasz
talta  a  gyászoló  Jasont...  és  valahogyan  meggyőzte  őt,  hogy  a 
szekta semmiképp sem felelős a szerelme elvesztéséért.

Ám előbb-utóbb valakinek mindenképpen vállalnia kell a felelős
séget, hiszen ezúttal nem az égből lecsapó villám, hanem egy nyíl
vessző oltotta ki az életét. Vajon Jason szerint ki lehet a gyilkos?

Akit Sinhurma megnevez...

Calleigh-vel nagy ritkán előfordult, hogy megoldhatatlan problé
mával találta szembe magát. Ilyenkor a fejét csóválta a szürreális 
helyzet miatt.

Ebben az esetben éppen sugárzással bombázta a bizonyítékot.
A neutronaktiválási elemzésnek nevezett folyamat során kimu

tatta és megmérte az adott anyag gammasugár-szintjét, ily módon 
azonosíthatóvá váltak az alkotóelemek.

A mintákat  először  egy-egy 25 százalékos noniónikus  mosó
szert tartalmazó sötét üvegcsébe helyezte, majd alaposan össze
rázta őket. Ezután egy műanyag csipesz segítségével óvatosan ki
vette a mintákat, melyeket öt alkalommal leöblített egy kis iónmen
tesített vízben. Ezt követően megszárította őket.

A művelet végén a minták polietilén tartályokba kerültek, melye
ket lezárt, aztán betette őket a pneumatikus sugárreaktorba, ahol a 
neutron-befogó reakciónak nevezett folyamat során a termikus ne
utronok összeütköztek a vizsgált anyaggal és egy összetett atom
magot eredményeztek. Ebben az állapotban az új  atommag egy 
vagy több gammasugarat is kibocsátott magából; a gammasugár-
detektor és egy számítógépes program összehasonlította a radio



aktív anyagok ismert tulajdonságaival, így Calleigh pontosan ki tud
ta mutatni, melyik elem bocsátotta ki ebben a pillanatban a sugara
kat.

Horatio GPS-e szerint jó irányba haladtak. Hallották az óceán 
morajlását,  a  szél  is  feltámadt,  és  a  légnyomás  rohamosan 
süllyedt. A mocsárjárókat a part felé irányították.

- Legyetek készenlétben és maradjatok csendben - mondta Ho
ratio. - Nem szeretném, ha észrevennének bennünket.

A távolban egy éles csattanás hallatszott. Horatio feszülten fi
gyelt. Gyors egymásutánban újabb csattanások következtek.

- Lőfegyverek? - kérdezte Wolfe.
-  Nem hiszem -  felelte a hadnagy.  -  Inkább kalapácsütésnek 

hangzottak...
Követték a hangokat. Amikor Horatio úgy vélte, elég közel jár

nak, kikötötték a mocsárjárókat, majd gyalogosan folytatták útjukat.
Nagyon közel voltak a parthoz. A mészkőgát teljesen körülzárta 

a széles síkságon elterülő Evergladest. Ez a gát most éppen a kis 
csapat előtt magasodott.

A parttal szemben egy nagy faemelvényen három U-alakban el
helyezett lakókocsi állt. Az emelvénytől egy cölöpökre épített járda 
vezetett be az óceánig, és körülbelül ötven méternyire, a vízben ért 
véget..

A hívek egytől-egyig szorgosan dolgoztak. A többségük kinn volt 
a parton, ahol ásóval, csákánnyal, kőtörő kalapáccsal estek neki a 
mészkőtömböknek;  mások talicskába emelték a  szikladarabokat, 
melyeket a járda végén beborítottak a vízbe. Akár egy csapat szor
gos hangya, gondolta Horatio.

- Mit csinálnak? - suttogta Wolfe.
- Építik a paradicsomot - felelte Horatio. - Ha jól sejtem, Sinhur

ma egy szigetet próbál építeni.
- Kész agyrém - jegyezte meg Delko.
-  A doki  esetében nem. Olyan, mintha egy saját kis országot 

hozna létre...
- Azzal az apró szépséghibával, hogy egy nemzeti park határain 

belül  próbálkozik, ami mindenképpen törvényszegésnek számít - 
mondta Delko.

- Majd ezt is hozzáírjuk a listájához - mondta Horatio. - Eddig ti
zenhét embert számoltam össze, de Jason McKinley-t, Caesar Ki
met és a doktort sehol se látom.



- Hogy az ördögbe hozták ki ezt a sok cuccot? - csodálkozott 
Wolfe.

- Szerintem bárkával - vélte Delko. - Először felhúzták az oszlo
pokat, majd dagálykor kijöttek és egy daru segítségével egyenesen 
az emelvényre pakolták a lakókocsikat.

Hernandez, a SWAT-egység vezetője megállt Horatio mellett.
- Hogyan akarja lejátszani ezt a meccset? - kérdezte a nyers 

modorú, fekete bajuszos férfi.
- Oszd meg és uralkodj - felelte a hadnagy. - Három csoportra 

osztjuk őket... az emberei fele elszigeteli a parton lévőket, a másik 
fele a járdára tereli a többieket. Mi a lakókocsikra koncentrálunk.

- A mólón lévő célpontokkal könnyű dolgunk lesz, mert ők legfel
jebb a vízbe menekülhetnek - mondta Hernandez. - A parton lévők
nél fegyverek is lehetnek, és a fű is elég magas. És isten tudja, mit 
tartogatnak a lakókocsikban.

- Akkor bízzunk benne, hogy a doktor pocsék céllövő - mondta 
Horatio.

Ekkor már folyamatosan dörgött és villámlott, és a hadnagy há
lásan fogadta az égi segítséget. Remélte, hogy sikerül meglepniük 
a híveket, és vérontás nélkül hajtják végre az akciót.

Mialatt Horatio szemmel tartotta a lakókocsikat, Hernandez em
berei közelebb kúsztak a parton, illetve a mólon tartózkodó célpon
tokhoz.

- Rajta - adta ki az utasítást a hadnagy.

- Itt van Horatio? - kukkantott be Alexx a pihenőhelyiségbe.
- Sajnos nincs. Valahol az Everglades környékén üldözi a rossz

fiúkat - felelte Calleigh, és letette a teáját. - Remélem, vitt magával 
esőkabátot.

Alexx leült Calleigh mellé.
- Akkor neked mondom el. Még egyszer megnéztem Ruth Car

rell toxikológiai eredményeit. Először arra gondoltam, hogy egyes 
gyógyszerekkel csak a többiek mellékhatásait akarták ellensúlyoz
ni, de a mefloquine nevű hatóanyaggal sehogy se jutottam dűlőre.

- Milyen mellékhatásai vannak?
- Ha valaki először szedi, rendkívül toxikus szerről van szó. Fej

fájást, hányingert, szédülést, alvás-és látászavart, nyugtalanságot 
okozhat.  Hallgattam a megérzéseimre,  és megnéztem Sinhurma 
honlapját, amelyből kiderült, hogy a jó doki rengeteget utazik. Nem 
is olyan régen Mozambikban járt.



- És...
- És a mefloquine-t többek között malária ellen is fel szokták ír

ni.
- Mivel a Mozambikhoz hasonló országokban gyakran előfordul 

ez a megbetegedés - ráncolta Calleigh a homlokát. - De Ruth Car
rellnek mi szüksége volt erre a gyógyszerre?

- Fogalmam sincs, hiszen még útlevele sem volt. Van egy elmé
letem, de nem fogsz örülni neki.  A mefloquine-nak számos ideg
rendszeri hatása van: bizonyos esetekben depressziót, pszichózist, 
sőt agyvérzést is okozhat. Egy olyan személynél, aki már eleve sú
lyos Messiás-komplexusban szenved, még ennél is súlyosabb kö
vetkezményei lehetnek... És ne feledd, hogy bizonyos vallások ha
gyományosan kábítószerek segítségével próbálnak kommunikálni 
a Teremtővel. Ha Sinhurma metafizikai élményként élte át a saját 
reakcióját, elképzelhető, hogy a híveivel is meg akarta osztani a ta
pasztalatait... A szer pedig elég lassan, néha csak hosszú hónapok 
alatt ürül ki a szervezetből. Megnéztem Phillip Mulrooney toxikoló
giai eredményeit is, és láss csodát, nála is megtaláltam ezt a szert.

- Szóval a gyógyszer megbolondította Sinhurmát, aki a pácien
seit is megajándékozta vele - összegezte Calleigh. - Ez megma
gyarázza, hogy miért éppen egy rakétával ölték meg azt a szeren
csétlent.

-  Engem éppen ez  aggaszt  -  mondta  Alexx.  -  Ha  Sinhurma 
ugyanolyan gyógyszerrel tömi a híveit, mint amilyenre ő maga is 
rákapott, talán mindannyian ugyanazt a gyógyszerkoktélt is szedik. 
És  ebben  az  esetben  egyikük  se  képes  a  normális 
gondolkodásra...

Minden olyan gyorsan történt.
Hernandez első csapata a  dűnéhez kúszott,  ketten pedig le

ereszkedtek. A harmadik társuk egy puskával fedezte őket. Horatio 
és a két helyszínelő a lakókocsikhoz rohant.

- Ne mozdulj! - ordított fel Hernandez.
Horatio le se vette a szemét a lakókocsikról. Az ablakokon ke

resztül nem látta jelét mozgásnak. Mindhárman a jobb oldali kocsi
hoz mentek, majd Horatio a lakókocsi falának simulva felkiáltott:

- Dr. Sinhurma! Azonnal jöjjön elő!
Vetett egy pillantást a parton és a mólón lévő emberekre. Her

nandez emberei  fedezték egymást;  a hívek ugyan nem emelték 
magasba a kezüket, de fegyverek se kerültek elő.



- Hagyja abba! Ne jöjjön be! - kiáltott ki Caesar Kim rémült han
gon. - Mindannyiunkat meg fog ölni!

- Nyugodjon meg, doki! Az emberei jól vannak! Senkinek se kell 
meghalni...

És abban a pillanatban elszabadult a pokol.
- ROHADÉKOK! - üvöltött fel a parton az egyik szektatag, majd 

a kezében lévő csákánnyal Hernandezre támadt. Ugyanabban a 
pillanatban egy asszony berohant a derékig érő fűbe.

Hernandez három golyót eresztett a csákányos férfi mellkasá
ba. Ekkor az asszony sikoltozva újra ott termett, és egy félautoma
ta fegyverrel vaktában tüzelni kezdett.

A mólón lévő társai ezt jeladásnak vélték. Amikor az őket körül
vevő rendőrök a gépfegyver irányába fordultak, mindannyian a víz
be ugrottak és eszeveszett karcsapásokkal a part felé igyekeztek.

A dűne tetején figyelő SWAT-os egyetlen lövéssel  lekapta az 
asszonyt. A parton maradt hívek a legközelebbi lakókocsi felé ira
modtak.

- Állítsátok meg őket! - ordította Horatio. - Ne engedjétek, hogy 
bemenjenek!

A parton lévő rendőrök ezt úgy értelmezték, hogy a szektatagok 
fel  akarnak fegyverkezni,  és tüzet nyitottak rájuk. Kettőt azonnal 
hátbalőttek, de a többi négynek sikerült beugrania a kocsiba.

A társaik már kiúsztak a vízből, és ők is a lakókocsi felé igye
keztek.

- Ne! Tüzet szüntess! - kiáltott fel Horatio. A pisztolyát a tokjába 
süllyesztette, és a feléje tartó emberek felé iramodott. - Delko! Wol
fe!

A helyszínelők követték a példáját. Bár Horatio és Wolfe nem 
voltak túlságosan nagytermetűek, gondolkodás nélkül nekimentek 
a hét szektatagnak. Horatio és Wolfe nyomban leterített egy-egy 
embert, Delkónak kettővel is sikerült elbánnia. A többiek gondolko
dás nélkül rohantak tovább.

Horatio hátracsavarta az ellenfele karját és megbilincselte; a bi
lincs másik felét a férfi bokájára kattintottá. - Ne mozdulj! - mordult 
rá az emberére, majd Wolfe segítségére sietett, aki egy hosszú, 
szőke hajú,  vad tekintető  asszonnyal  birkózott.  Delko egyik  cél
pontja eszméletlenül hevert a parton; egy másikat nagy nehezen 
megpróbált lefogni. - Hagyd abba! Hagyd már abba, az istenit! - ki
áltotta dühösen.

A többiek becsapták maguk mögött a lakókocsi ajtaját.



És abban a pillanatban felrobbant a jármű.
A robbanás olyan hangos volt, hogy Horatio meg se hallotta. A 

detonáció láthatatlan ökölként leterítette... Rövid időre elvesztette 
az eszméletét, és amikor magához tért, a füle olyan erősen csen
gett, hogy egy pillanatig azt hitte, az ébresztőórája hangját hallja. 
Milyen ostoba álom, hiszen sohasem szeretett a parton focizni...

Kábultan feltápászkodott.
- Eric! Ryan! - A saját hangját is alig hallotta.
- Itt... vagyok, H - nyögte Delko. Már talpon volt.
- Mi történt? - kérdezte Wolfe, és megpróbált felülni. - Ez... em

ber... ez aztán nagyot szólt.
A lakókocsi maradványai lángoltak, felettük sűrű, fekete füst ka

vargott. A sötét viharfelhőkön hatalmas villám hasította át. Az em
berek sikoltoztak, kiabáltak, zokogtak.

Horatio lekapta az övéről a talkie-walkie-t.
-  Alhambra parti  őrség,  itt  Caine hadnagy beszél  -  mondta. - 

Azonnal szükségünk van egy egységre. Túszhelyzet van, és rob
banás történt. Az áldozatoknak sürgős orvosi segítségre van szük
ségük...

Ezután felsorakoztatta a foglyokat, és szemügyre vette a sérül
teket. És imádkozott, nehogy a másik két lakókocsi is felrobbanjon.

Calleigh sok mindent megtudott  az előtte heverő íjról, ám azt 
sehogy sem sikerült kiderítenie, hogy kinek a kezében volt utoljára 
- természetesen rajta kívül.

Egy lőfegyverrel könnyebb dolga lett volna, hiszen a lőporma
radvány-vizsgálat mindenre fényt derítene. Megpróbálta beporozni 
az íjat, hogy levegye róla az ujjlenyomatokat, de az elkövető gon
dosan letisztította. Biztosan van még valami, csak nem vettem ész
re, csóválta a fejét Calleigh.

Kesztyűt húzott, és felemelte az íjat, aztán a húrt egészen az ál
láig húzta...

A tekintete az íj  oldalára esett, és elkerekedett a szeme. Hát 
persze... suttogta.

Lassan visszaengedte a húrt, s az íjat letette az asztalra. Még 
el akart végezni egy vizsgálatot...

- Ennyit a meglepetés erejéről - jegyezte meg Delko a parti őr
ség által  sebtében felállított  sátorban. A szemét fájdalmasan be
hunyta, amikor az orvos leragasztotta a homlokán éktelenkedő vá



gást.
- Rosszabbul is elsülhetett volna - vigasztalta Horatio. - A mieink 

sértetlenül megúszták, ráadásul van négy foglyunk. Rajtunk múlt, 
hogy  életben  maradtak.  Hat  emberről  egyelőre  semmit  sem tu
dunk, de feltehetően ők is életben vannak.

- Ezt hová tegyem? - kérdezte egy kimerült tartalékos, kezében 
egy alumínium bőrönddel. Horatio intett neki, hogy tegye le, majd 
felpattintotta a zárat és kivett belőle egy kocka alakú elektronikai 
szerkezetet.

- Igen, de mennyi ideig? - kérdezte Wolfe, és úgy bámulta a leg
közelebbi homokbuckát, mintha átlátna rajta. - Lehet, hogy éppen 
most veszik be a ciánadagjukat...

- Nem - állította le Horatio. - Kim még életben van... hallottuk a 
hangját. Azt mondta, hogy a doki mindenkit meg fog ölni, vagyis 
Sinhurma is él. Szerintem esze ágában sincs lelövetni vagy meg
mérgezni magát.

- Miért nincs? - kérdezte Wolfe.
- Mert képtelen meghúzni magát a háttérben. Nem tudom, mit 

használt az első kocsi felrobbantásához, de abban biztos lehetsz, 
hogy a saját lakókocsijában tízszer annyi robbanóanyagot helye
zett el.

- Akkor miért nem nyomta meg a gombot? - kérdezte Delko.
- Nem tudom.
Ekkor Horatio zsebében megrezdült a mobiltelefon. A hadnagy 

kelletlenül kivette a készüléket, és megnézte a számot.
- De ha minden jól megy, most megtudjuk - nyitotta ki a telefont.
- Halló, doktor úr - mondta.
- Üdvözlöm, Horatio - mondta Dr. Sinhurma. - Ideje, hogy elbe

szélgessünk.
- Meglep, hogy idekinn is van térereje - mondta a hadnagy. - Mi

ről szeretne beszélni?
- A valóság síkjáról történő távozásomról, mely hamarosan be

következik - jelentette ki Sinhurma tárgyilagosan.
- Ne tegye, doktor úr. Ne vigye a halálba ezeket az embereket.
- A halálba? Hiszen senki sem fog meghalni, Horatio - felelte 

Sinhurma meglepett hangon. - Legalábbis az én tanítványaim sem
miképp sem fognak meghalni. Mi csak visszatérünk.

- Ne haragudjon, de nem értem.
- Persze hogy nem érti. Maga szent földön áll, Horatio. Ez itt az 

emberiség bölcsője. Az egész világot bejártam, az emberiség böl



csőjét keresve, mire végre megtaláltam. Nem a Tigris és az Eufrá
tesz völgyében, Etiópiában vagy Brazíliában, hanem itt találtam rá.

- Értem - mondta Horatio.
- Dehogy érti - csattant fel Sinhurma ingerülten. - Semmit sem 

ért. Maga csak a mocsarat, az alligátorokat és a flamingókat látja. 
Csak a ciprus leveleit látja, a gyökereit már nem. Ezt a buja, zöldel
lő tájat a halál élteti. A halálból pedig élet fakad. Aki ezen a helyen 
leli  halálát,  az igazság ismeretében távozik  ebből  a  világból,  az 
igazság pedig az, hogy azon a helyen fog újjászületni, ami ez a 
hely volt egykoron... A lelkünk visszatér az időben, vissza az Éden-
kertbe, az élet bölcsőjébe...

- Maga akarhat valamit, doktor úr, különben már távozott volna.
- Hamarosan annak is eljön az ideje, Horatio. A következő nap

keltét  a  Paradicsomban  fogom megélni.  És  igaza  van,  valóban 
akarok valamit... Azt akarom, hogy maga is tartson velem, Horatio.

Horatio lassan bólintott.
- És mi történik, ha önnel tartok?
- Megváltást nyer.
Hát persze. Az ő forgatókönyve szerint nemcsak, hogy visszatér 

az Édenkertbe, hanem még a kígyó, azaz az én bűneim is bocsá
natot nyernek.

- Érdekes ajánlat, doktor úr. Tudom, hogy ön az ellenséget látja 
bennem, de higgye el,  valójában sokban hasonlítunk egymásra. 
Mindketten fontosnak tartjuk a hívei érdekeit... és lenne még vala
mi...

- Úgymint?
- Ön azt állítja, hogy azok, akik igazán hisznek és ezen a helyen 

lelik halálukat, az Édenkertbe kerülnek. És a kétkedők? Ők hiába 
halnak meg.

- Az én híveimnek töretlen a hitük.
- Valóban? És megkérdezte tőlük mostanában, hogy mit gondol

nak erről az úgynevezett „távozásról”? Vagy nem mer szembesülni 
az igazsággal?

Horatio lélegzetvisszafojtva várt.  Kényes játékot játszott,  és a 
másik fél elméjének az épsége igencsak kétséges volt. Nem akarta 
túlfeszíteni a húrt... de ha hat újabb holttesten kívül más eredményt 
is akart, kénytelen volt megtenni.

- Jól játssza a szerepét - nevetett fel a doktor. – De mit akar el
érni vele? Gondolom, eddig belátta, hogy nem engedhetem meg, 
hogy a híveimet megfertőzze a kétely.



- Szóval nem akarja megengedni, hogy beszéljek velük. Megér
tem.  De nem is  kérek  öntől  ilyesmit...  Én  csupán egy  második 
esélyt szeretnék. Egy második esélyt... nekik.

- Micsoda?
- Ha valamelyik követőjének kételye támadt... amit fél megosz

tani önnel, akkor a végén a semmiért fog meghalni. Ezt ön sem 
akarhatja, hogy megtörténjen. - Horatio várt, és közben reményke
dett benne, hogy igaza legyen.

- Folytassa - hallotta Sinhurma hangját.
- Kizárólag ön a hibás, ha valamelyik követőjében kételyek me

rültek fel, hiszen ön edzette, ön tanította őket, tehát nem kárhoztat
hatja őket értelmetlen halálra. Ugye?

- Mit javasol?
- Adjon nekik esélyt, hogy eldönthessék, mit akarnak tenni, és a 

kétkedőket engedje szabadon.
- Nem hagyom magára a nyájamat.
- Ugyan, doki, nem hagyja őket magukra - tiltakozott Horatio. - 

Csupán esélyt ad nekik a megváltásra. Egyébként bármikor vissza
térhetnek ide. Ez a környék, az Édenkert mindig itt lesz. Örökké itt 
lesz, emlékszik?

- Igen, igen, a Kert örökkévaló...
- Talán vannak, akik nem készültek még fel az útra. Lehet, hogy 

időre van szükségük, hogy átgondolják a tanultakat...
- Ó? Szóval maga is kételkedik a „szerencsesütis hitvallásom

ban”? - Sinhurma hangja hidegen csengett.
- Ez nem rólunk, kettőnkről szól, doki.
- Dehogynem. Én már akkor tudtam, amikor először megláttam 

magát, Horatio. Azt hitte, nem ismerem fel magát? Hogy nem isme
rem magát? Vagy azt hiszi, a karmikus körforgásban nem adatik 
meg nekem az esély, hogy...

- Kérem, hallgasson meg, doktor úr. Nem én vagyok a kígyó eb
ben az erkölcsi színjátékban.

Sinhurma hisztérikusan felnevetett.
- Kígyó? Kíméljen meg az ostobaságaitól, Horatio! Pontosan tu

dom, ki maga... Káin úr!
Azzal a vonal megszakadt.
- Ejha - szólalt meg Horatio. - Tudhattam volna...

- Ez a barom őrültebb, mint hittük - jegyezte meg Wolfe.
- Ha Calleigh információi helytállóak, akkor igen, sokkal őrültebb 



- értette egyet Delko. - Amikor az egyik barátom Afrikába utazott, 
felírtak  neki  valami  malária  elleni  gyógyszert.  Azt  mondta,  még 
több hónappal később is rémálmai voltak tőle.

- Azért van egy kis különbség a rémálom és a vallási megszál
lottság között - mondta Wolfe. - És ha Horatio Káin, akkor ki lehet 
Ábel?

- Engem hiába kérdezel, mert nem látok bele a doki fejébe - só
hajtott fel Delko.

A két fiatal helyszínelő a sátor egyik sarkában kávézott, míg a 
parti őrség tartalékosai a felszereléssel foglalkoztak. Horatio pár lé
pésnyire mellettük telefonált.

- Ebben a bolond logikában is kell, hogy legyen helye valami
lyen rendszernek - vélte Wolfe. - A túsztárgyalások lényege, hogy 
kiderítsük, milyen srófra járhat a túszejtő agya. Ha tudjuk, mit gon
dol, talán megadhatjuk neki, amit akar, anélkül,  hogy bárkinek is 
bántódása esne.

Delko megfújta a kávéját.
-  Igen, de ez csak akkor működik, ha az illető olyasmit akar, 

amit meg is adhatunk neki... vagy úgy teszünk, mintha módunkban 
állna teljesíteni a követelését. Sinhurma eddig csak Horatióra tar
tott igényt.

- Szerinted belemegy?
- Majd húzza az időt, de ha kifogyunk az érvekből... igen. Igen, 

szerintem belemegy ebbe az idétlen játékba.
- Ez őrület. Amint Horatio beteszi a lábát abba a lakókocsiba, 

Sinhurma a Mennyei Királyságig repíti az egészet.
Delko a fejét ingatta.
- Ezzel ő is tisztában van, de ha csak így nyerhet időt, hát meg

teszi.
Horatio odalépett hozzájuk, de közben még mindig telefonált.
- Rendben van, doktor úr. Igen, értettem. Én be tartom a sza

vam, feltéve, ha maga is. - Összecsukta a készüléket. - Jól van, 
uraim, ideje munkához látni - mondta.

- Mit csináljunk, H? - kérdezte Delko.
- Először is, itt van ez a helyszín, Eric. A dűne mögött.
- A felrobbant lakókocsi? - kérdezte Wolfe. - És honnan veszed, 

hogy az az őrült nem fog újra levegőbe repíteni valamit?
- Sehonnan - jelentette ki Horatio. - De megígérte, hogy amíg 

nem közelítünk a másik két lakókocsihoz, békén hagy bennünket. 
Ezt azt jelenti, hogy összeszedhetjük a holttesteket, és a helyszínt 



is megvizsgálhatjuk. Remélhetőleg kiderítünk belőle valamit.
- Mi ez a nagy engedékenység? - kérdezte Wolfe. - Nincs ben

ne semmi logika.
- A logika és a doktor két külön dolog - felelte Horatio. - De most 

úgy érzi, van bennünk valami közös, én meg nem akarom kiábrán
dítani.

- Rendben - mondta Delko és felállt. - Hozom a cuccom.
- Figyelj, H - szólt Wolfe. Látszott rajta, hogy zavarban van.
- Igen, Mr. Wolfe?
- Te vagy a főnök, de... nem lenne bölcs dolog, ha kijönnél ve

lünk.
- És miért nem? - mosolygott Horatio komoran.
-  Mert  lehet,  hogy Sinhurma nem fogja  betartani  az ígéretét, 

és...
- Köszönöm, hogy aggódsz miattam, Wolfe. Tudod, én is hason

ló következtetésre jutottam... így most kivételesen az oldalvonalról 
figyellek benneteket.

- Akkor jó...
Horatio  elfelejtette  megemlíteni,  hogy  lélegzetvisszafojtva  lesi 

majd minden mozdulatukat.



14.

HORATIÓNAK TÖBB PROBLÉMÁJA IS AKADT. Először is tud
ni akarta, ki maradt életben, de főképpen arra volt kíváncsi, hogy 
kik vannak a lakókocsikban.

Egyelőre csak annyit tudott, hogy Kim az egyes számú kocsi
ban van, valamint azt, hogy Sinhurma jobbkeze nem tűnt elége
dettnek a dolgok állásával. Feltehetően Sinhurma is ugyanabban a 
kocsiban tartózkodik, de ez nem biztos. Elképzelhető, hogy a dok
tor, kezében a detonátorral a másik lakókocsiban van, Kim pedig 
valamilyen okból kifolyólag nem tud elmenekülni.

A másik probléma a robbanóanyag volt. A levegőben terjengő 
jellegzetes szagból - cipőkrém és mandula - ítélve a doki valószí
nűleg TNT-t használt... De vajon mennyi maradt még belőle? És 
pontosan hova rejtette?

Horatio erősen remélte, hogy a hívek két külön kocsiban van
nak, és ebben az esetben talán beszélhetne velük. Ha időt nyer, jó 
esély van arra, hogy a szervezetükben lévő gyógyszerek hatása is 
csökken.

És ott van még Jason McKinley. Vajon életben van egyáltalán?
Horatio biztos volt benne, hogy a fiú nem volt kinn sem a par

ton, sem a mólón. Meglehet, hogy a hármas számú lakókocsiban 
volt... talán éppen ő robbantotta fel- Ezt csak akkor fogják megtud
ni, ha Delko és Wolfe azonosítják a holttesteket, de ez sajnos eltart 
egy ideig.

Egyszerűen nem rendelkezik elegendő információval... és las
san kifut az időből. Sinhurma türelme is véges.

Delko és Wolfe felmentek a gerinc tetejére és körülnéztek.  A 
roncsot még mindig lángok nyaldosták, és egy időre a villámlás is 
szünetelt. Nem könnyű megvizsgálni a robbanások helyszínét. El
sősorban azért, mert mindenütt törmelék és leszakadt testrészek 
hevernek. Iszonyatos volt az égő fa, az izzó fém és az összeégett 
emberi hús szagának gyomorforgató keveréke.

Először megkeresték a legtávolabbi roncsokat, hogy felbecsül
jék a robbanás sugarát. Az egész területet teletűzdelték apró zász
lókkal és számozott rácsozattal. Wolfe rengeteg fényképet készí
tett, míg Delko sebtében felmérte a helyszínt.

- OK - mondta Delko a talajt vizsgálva. - Tudjuk, hogy a robba



nás valahol a lakókocsi alatt következett be. Ha megtaláljuk a pon
tos helyét, akkor a többi bombával kapcsolatban is okosabbak le
szünk.

Wolfe a másik két lakókocsira pillantott; a középső alig kilenc és 
fél méterre volt tőlük. A külseje kormos volt, az ablakai betörtek, de 
odabenn takarókkal és törölközőkkel befedték azokat.

- Ezt nézd meg - mondta Delko, a roncs aljából kiálló megfeke
tedett  fadarabra mutatva. - Látod, a szögek mind ugyanabba az 
irányba hajlottak el.

- Tényleg. És nézd, ezen a helyen is elgörbültek, csak éppen a 
másik irányba - Wolfe készített egy fényképet, majd a másik két la
kókocsi irányába nézett.

- Ezek szerint a bombát valahol a két kocsi között helyezték el. 
A padló nagy része elszállt, de látod ezt itt? - mutatott Delko egy 
furcsa szögben kiálló csőre. - A cső eredetileg a padló alatt volt. Ha 
a bomba a kocsiban lett volna, akkor a detonáció a földbe nyomta 
volna a padlót. Ez pedig felfelé hajlott, ami azt jelenti, hogy a rob
banás alatta következett be.

Wolfe még mindig a központi lakókocsit bámulta.
- Igen. A bomba a lakókocsi alatt volt.
Delko is követte a pillantását.
- A bámészkodással nem jutunk messzire, Delko. Ha nem sie

tünk, az is felrobban, tehát nem árt, ha sietünk.
- Igen, igen. Bocs.
Más esetben előbb alaposan megvizsgálták a helyszínt, további 

bombákat keresve, de ezúttal sietniük kellett.
Míg Delko és „Wolfe megvizsgálták a holttesteket, Horatio sem 

tétlenkedett.
Már ő is tudta, hányan voltak a lakókocsiban: tizenhármán.
Lássuk csak. Kettőt lelőttünk, négyen őrizetben vannak, tizen

hárman felrobbantak. Hatan maradtak: Sinhurma, Kim és négy is
meretlen.

Vajon kik lehetnek ők?
Gondolkodj úgy, mint Sinhurma. Melyik lakókocsit választanád, 

ha te lennél a műsor sztárja?
Természetesen a középsőt.
Vajon  mit  vétett  a  hűséges  Mr.  Kim,  hogy  nincs  melletted  a 

szükség órájában?
Tán megrendült a hite, és száműzték? A doki szeretetmegvo

nással bünteti?



Akkor hát kit tartottál meg magad mellett? Azokat, akikben meg
bízol?

Dehogy. Azokat, akikre szükséged van.
- Jason még életben van - mormolta Horatio.
Életben van, mert Sinhurmának szüksége van rá a tűzijátéká

hoz. És ott kell lennie, a középső lakókocsiban, Sinhurma mellett. A 
másik  járműben Kim és egy őr  lehet,  de az is  lehet,  hogy Kim 
egyedül van. Végül is nem akarhatod, hogy másokat is megfertőz
zön a kételyeivel...

Kim egyedül van, mert ha őrizné valaki, akkor betömték volna a 
száját.

Horatiónak támadt egy ötlete.

A SWAT-tiszt lassan, észrevétlenül közelítette meg az utolsó la
kókocsit. Vitt magával egy TacView 1400-as high-tech periszkópot 
is, melynek segítségével benézhetett az ablakokon és a sarkokon 
anélkül, hogy kitette volna magát az ellenséges tűznek. A fejhallga
tón keresztül állandó kapcsolatban volt Horatióval.

- Az épület mögött vagyok - szólalt meg Eskandani. - Nem látok 
botlódrótos aknákat. Ezen az oldalon betört egy ablak, innen fogok 
bekukkantani.

- Csak nyugodtan - mondta Horatio.
Eskandani óvatosan felemelte a teleszkópos alumínium rudat, 

melynek végére egy apró infravörös kamerát szereltek. Egy hosszú 
helyiséget látott, mindkét oldalán tábori ágyak sorakoztak. A szoba 
üres volt, a végében tárva-nyitva volt az ajtó. Az ajtó mögött egy 
székhez kötözött alak volt látható.

- Jól van - mondta Horatio. - Nem lát rajta valami szerkentyűt 
vagy drótot?

- Sajnos nem tökéletes a kép.
- És a hálóterem? Oda se szereltek fel semmit?
- Máris nézem...
Eltelt néhány másodperc.
- Nem - szólalt meg végül Eskandani. - Semmit se látok, de a 

padlón még bármi lehet.
- Az embereim azt mondják, az első bomba valószínűleg a lakó

kocsi alatt robbant fel. A kamerával próbáljon benézni a padló alá, 
de csak távolról.

Eskandani bedugta a kamerát a lakókocsi alatt lévő két réteg 
raklap közé.



- Oké, most körülnézek... megvan. - Egy műanyag csövet illesz
tettek a palló aljához. Sehol egy drót... ó, a francba...

- Mi történt?
- Itt egy kamera, az egyik sarokban. Figyelnek bennünket. Ho

ratio telefonja élesen megcsörrent.
- Tűnés onnan! Azonnal!
Horatio kinyitotta a telefonját.
- Doktor úr, ne csináljon semmi hü...
-  Csalódtam  magában,  Horatio.  Azt  hittem,  megállapodtunk. 

Bíztam magában.
- Ne tegye, doktor úr. Óriási hibát követ el, ha megöli Kimet.
- Mr. Kim már nem tartozik közénk, és nem érdekel a sorsa.
- Pedig érdekelhetné.
Horatio visszafojtotta a lélegzetét.
- Mit tudhat maga Mr. Kimről, amit én nem tudok?
- Önök ketten üzlettársak, doktor úr. Ha maga már nem lesz, 

Kim örökösei  ráteszik  a  kezüket  a  vagyonára.  Belegondolt  már, 
hogy mi lesz akkor? Tudomásom szerint a fivérének számos gyors
étterme van, és fogadok, hogy fél éven belül a Földi Paradicsom
ban kizárólag sajtburgert és turmixot fognak felszolgálni. Ez hogy 
tetszik, Mr. Sinhurma?

Horatio  csak  blöffölt,  amikor  előhozakodott  Kim fivérével.  Ha 
Sinhurma rájön a hazugságra, pillanatok alatt megtorolja.

- Ez rendkívül sajnálatos, de semmit se tehetek ellene - felelte a 
doktor.

-  Dehogynem, doktor úr.  Egyszerűen írasson alá Kimmel egy 
vagyonátruházási nyilatkozatot. Az iratot majd eljuttatom a megfe
lelő helyre.

- Miért bízzak meg magában azok után, hogy megszegte a sza
vát?

-  Én nem borítottam fel  a terveit,  doktor  úr.  Nem hibáztathat 
azért, mert bizonyítékot akartam. Mindenkinek jobb, ha én is látom, 
hogy hatalmában áll  megtenni,  amit  állít,  így legalább nem lesz 
semmi félreértés.

- Értem. Szóval maga csak az igazságot kereste.
- Akár hiszi, akár nem, ez a foglalkozásom.
- És miért törődik maga az örökségemmel?
Horatio igyekezett óvatosan fogalmazni.
-  Elővigyázatosságból.  Maga már ebben az életben is jókora 

fejtörést okozott nekem, és nem szívesen látnám viszont a követ



kező életemben.
Sinhurma gúnyosan felnevetett.
- Caine hadnagy! Maga káprázatos ellenfél! Sajnálom, hogy so

hasem volt alkalmunk leülni sakkozni, bár szerintem most éppen 
azt tesszük. Nagyon jó. Visszahívhatja a futárát... és fontolóra ve
szem a javaslatát. De azt ajánlom, siessen, mert véges az időm.

A telefon elnémult.
Horatio vett egy mély levegőt, majd lassan, nagyon lassan kifúj

ta.

Delko és Wolfe a sátorban felállított asztalnál álltak, és komoran 
nézték a szanaszét heverő emberi maradványokat. Egy részüket 
műanyag zsákokba csomagolva betették az asztal alá, mert egye
lőre csak az azonosításra alkalmas testrészekre volt  szükségük. 
Kezükben egy-egy hatalmas mobiltelefonhoz hasonló, drót nélküli 
IBIS-készülék segítségével beszkennelték az ujjlenyomatokat egy 
laptopra, melyet rákapcsoltak a központi AFIS, azaz automatikus 
ujjlenyomat-azonosító  rendszerre.  Különválasztották  a  férfi  és  a 
női, illetve fekete és fehér bőrszínű kezeket, majd feljegyezték a 
rajtuk látható tetoválásokat és egyéb különös ismertetőjegyeket.

- Mit tudtok mondani nekem? - lépett hozzájuk Horatio.
- Tizenhárom holttestünk van; az egyikből csupán egyetlen ujj 

maradt - mondta Delko. - Szerintem közvetlenül a robbanóanyag 
felett ülhetett. Hat női, négy férfi és három ismeretlen nemű áldoza
tot azonosítottunk. Nyolc áldozat ujjlenyomata szerepel az AFIS-
ben. - Átadott Horatiónak egy nyomtatott papírt.

Horatio sebtében átfutotta, majd bólintott.
- Maradt még öt holttest és négy olyan szektatag a lakókocsi

ban, akiket nem tudunk azonosítani.
- Leszűkíthetjük a kört - mondta Wolfe. - A Sinhurma rezidenciá

jában talált  fotóból  kiindulva három tag afroamerikai,  kettő pedig 
ázsiai  volt.  Az  ismeretlen  áldozatok  között  is  volt  egy  ázsiai 
asszony és egy fekete férfi.

-  Akkor  is maradt  hét  ismeretlenünk -  felelte Horatio.  -  Négy 
benn, három idekinn. És tudjátok, mit? Azt hiszem, rájöttem, kik 
vannak odabenn... - A listát visszaadta Delkónak. - Mondd meg ne
kem, kik azok, akik nem szerepelnek ezen a listán.

Delko figyelmesen elolvasta a neveket. - Az első gyanúsította
ink: Shanique Cooperville, Darcy Cheveau, Albert Humboldt, Julio 
Ferra.



- Úgy tűnik, a jó doki ismét a kegyeibe fogadta őket - vélte Ho
ratio. - Vagy csak nem szeretné, ha a halála után kifecsegnék a 
sztoriját.

A másik asztalon, egy fehér lepedőn különféle törmelékek he
vertek.  Az  egyik  oldalon  egy  kisebb  doboz  méretű  ezüst-fekete 
eszköz állt, a tetején egy kis képernyővel, melyen egy vörös grafi
kon és egy számokkal teli táblázat volt látható.

- Az eseménykövetés-diagram trinitrotoluént és ammónium-nit
rátot  mutatott  ki  -  mondta Delko.  A szerkezetbe beépítettek egy 
hordozható,  nagyteljesítményű, mikro-differenciális ionmobilitás-s
pektrométerrel  egybekötött  gázkromatográfot,  mely  egy  trillión 
grammnyi robbanóanyagot vagy narkotikumot is ki képes volt kimu
tatni.

- Amatol? - kérdezte Horatio. - Ahhoz túlságosan fehér volt a 
füst... olyan fele-fele arányú keverék lehetett.

Wolfe-ra láthatóan nagy hatással voltak a hallottak.
- Valójában negyvennyolc-ötvenkettő - mondta.
-  Jason,  Jason  -  dünnyögte  Horatio.  -  Másoknak  a  fele-fele 

arány is megfelelt volna, de neked muszáj volt cifrázni egy kicsit a 
dolgon.

- Ezeket a komponenseket egytől-egyig azonosítottuk - folytatta 
Wolfe. Az emberek régen azt hitték, hogy a robbanás során telje
sen megsemmisülnek a bomba alkotóelemei, ám a bűnügyi szak
értők már évtizedek óta tudják, hogy a detonációt követően a szer
kezet negyvenkilenc százaléka is megmaradhat.

- Nem látok időzítőt, bár nincs ebben semmi különös - mondta 
Horatio. - Á... - Felvett egy apró drótdarabkát. - Ez ismerősnek tű
nik.

- A rakétában is hasonló drótot találtunk - mondta Wolfe. - Kev
lar bevonatú rézdrót.

- Logikus - jelentette ki Horatio. - A rakétamodelleket általában 
dróttal indítják be, nem pedig rádiós detonátorral. Feltételezem, a 
többi robbanóanyag is be van drótozva.

-  Tehát  hiába  hozattuk  ide  a  frekvencia-zavaró  felszerelést  - 
mondta Delko.

- Sajnos hiába - értett egyet Horatio. - Ha bekapcsoljuk, akkor a 
mobiltelefonokat is megzavarjuk vele, ami nem lenne szerencsés, 
mivel jelenleg létfontosságú, hogy kommunikálhassunk a dokival...

És az egója nem viselné el az alárendelt helyzetet. Teljesen ki
készülne, ha netán hangosbeszélőn keresztül beszélnénk vele.



- És mi van akkor, ha így akarja megakadályozni, hogy megza
vard a rádióhullámokat? - kérdezte Wolfe. - Az is lehet, hogy a tele
fon segítségével fogják előidézni a robbanást.

-  Nem hiszem.  Sinhurma  paranoiás,  Jason  pedig  okos...  És 
mindketten tudják, hogy megpiszkálhatjuk a frekvenciát, tehát más 
módszert választottak. Nem, szerintem egy kábeles rendszert kell 
keresnünk.

- Ami azt jelenti, hogy ha megtaláljuk, akár el is vághatjuk a dró
tokat - vélte Delko.

Wolfe a fejét ingatta.
-  Sinhurma mindent  elkövet,  hogy meg se közelítsük.  Ha az 

egyik kamerát a bombára irányította, akkor a lakókocsik közötti te
rületet is szemmel tartja.

- Igazad van - mondta Horatio. - De első lépésben ez is hasz
nos információ.

- És mi a második lépés? - érdeklődött Delko. Wolfe felkapta a 
fejét a szemtelen kérdés hallatán. Valójában Delko biztos volt ben
ne, hogy Horatió-nak mindenre van egy terve.

- Uraim, a második lépésben létrehozzuk a saját kapcsolatunkat 
- mondta a hadnagy.

- Rendben, doktor úr, letöltöttem és kinyomtattam a szükséges 
papírokat - mondta Horatio. - Az egyik kollégám beviszi Kimhez a 
lakókocsiba. Feltételezem, az is be van kamerázva.

- A feltételezése helytálló.
- Akkor azt is tudni fogja, hogy a kollégám betartja a szabályo

kat, és nem közelíti meg Kimet. Csak bemegy, és jól látható helyen 
ott hagyja a nyomtatványokat.

- És aztán?
- Megértem, hogy nem akarja elhagyni a lakókocsit, de tudom, 

hogy nincs egyedül, így megkérheti valamelyik tanítványát,  hogy 
menjen át a másik kocsiba, ahol aláíratja Kimmel a papírokat, és 
átviszi azokat önnek. Utána maga is aláírja, és eljuttatja őket ne
kem.

Horatio  gondolatban  összefonta  az  ujjait.  Szerette  volna,  ha 
Sinhurma Jasont küldi át, de ezt nem kérhette, nehogy a doktor 
megsejtsen valamit.

- És mi a biztosíték arra, hogy nem csinál semmi ostobaságot? 
Hogyan garantálja a küldöncöm biztonságát?

Sinhurma nyugodt  hangon beszélt,  de  Horatio  megérezte  az 



aggodalmát.  Pedig  a  doktor  kezében  ott  a  detonátor,  azaz  az 
összes ütőkártya, és bármikor levegőbe repítheti a lakókocsikat.

Mi van, doki, idegesek vagyunk?
- Sehogyan - felelte Horatio. - De ha holtan akarnám látni magát 

vagy bármelyik emberét, egyszerűen bedobnék egy könnygázgrá
nátot az ablakon, és innen, a biztonságos távolból lesném a reakci
óját. Őszintén szólva szívesen megtenném. Szünet.

- Mégsem teszi. Miért?
- Nem tudom, doktor úr. Tudom, hogy maga szerint misztikus 

kapcsolat van közöttünk, de minél többet töprengek rajta, annál ke
vésbé hiszek ebben az elméletben. Az a helyzet, hogy én a tudo
mány embere vagyok, akárcsak a kollégáim. Tudja, velük tényleg 
szoros kapcsolatban állok, és szívemen viselem a sorsukat. Ezzel 
szemben maga fittyet hány a hippokratészi esküjére, és valóságos 
Messiásnak képzeli magát... - Horatio elhallgatott egy pillanatra. - 
Ahhoz azonban szüksége lenne néhány kiadós csodára.

- Értem. Hit híján most arra vár, hogy Isten küldjön önnek egy 
jelet.

- Nem várok semmire, doktor úr, mert pontosan tudom, mit mű
vel. Az öldöklés nem ve...

- Ezzel elkésett, Horatio, de megértem magát. Előbb-utóbb min
denkinek szüksége van egy jelre. Az én jelem pedig hamarosan 
megmutatkozik, ahogy a magáé is - mondta Sinhurma, és letette a 
telefont.

Horatio  elővett  egy  zsebkendőt  és  felitatta  vele  a  homlokán 
gyöngyöző verejtéket. Vajon sikerül a terve?

Ha netán Sinhurma mégis Jasont küldi át a másik kocsiba, még 
semmi sincs megoldva, hiszen sejtelme sincs, milyen lelkiállapot
ban van a fiú. Nemrég térítették meg, és elképzelhető, hogy kéte
lyei támadtak, és hajlandó meghallgatni az érveit... De ha Sinhur
ma bebeszélte neki, hogy Horatio a felelős Ruth Carrell haláláért, 
akkor bizony tele lesz gyűlölettel.

Horatio önkéntelenül is elmosolyodott. Tudomány ide vagy oda, 
a végén mindannyian csodáért imádkozunk.



15.

MINEKUTÁNA ESKANDANI MÁR VETETT EGY pillantást a la
kókocsi belsejére, Horatio úgy döntött, őt küldi be Kimhez. Az egyik 
kezében egy golyóstollat, a másikban a két papírlapot lobogtató, 
golyóálló  mellénybe  bújtatott  férfi  úgy  érezte  magát,  mint  egy 
posztapokaliptikus könyvelő. Már csak egy félautomata aktatáska 
meg egy számológépbe rejtett láncfűrész kellene, gondolta.

Bár Eskandani nem vitt magával fegyvert, a mellénye alatt egy 
igen fontos tárgy rejtőzött.

Caine hadnagy a dűne tetejéről, távcsövön keresztül figyelte a 
lakókocsihoz  közeledő  kollégáját.  Bízott  benne,  hogy  Sinhurma 
nem repíti levegőbe a lakókocsit.

Eskandani a középső kocsira pillantott, de az ablakokat gondo
san letakarták, így nem láthatta, mi folyik odabenn. Vett egy mély 
levegőt, és megragadta az ajtógombot.

Nem volt bezárva.
Kinyitotta az ajtót és benézett. Egy kicsiny előtér, sehol egy ab

lak. Belépett.
- Mister Kim? - kiáltotta. - Ne ijedjen meg, rendőr vagyok.
- Menjen innen! - kiáltott fel Kim rémülten. A hang a bal oldali 

helyiségből jött. - Mindkettőnket fel fog robbantani!
- Ne féljen, uram! Megengedte, hogy bejöjjek!
Eskandani belépett az ablaktalan szobába, melynek három fala 

mentén zárható szekrények sorakoztak, a másik falra egy mennye
zetig érő tükröt szereltek, ami a robbanás erejétől darabokra törött. 
A padlót apró tükördarabkák borították.

Kimet a szoba közepén, egy székhez kötözve találta. Az arcát 
néhány helyen megvágták a lehulló cserepek, de ettől  eltekintve 
sértetlennek tűnt.

- Vigyen ki innen - sziszegte.
Eskandani körülnézett. Kamerát sehol se látott, de ez semmit 

se jelentett. Feltehetően az egyik szekrénykébe rejtették.
- Sajnálom, uram, de nem tehetem - felelte. - Dr. Sinhurma vilá

gosan kifejtette, milyen következményekkel jár,  ha megpróbálom 
kiszabadítani. - Ismét körülnézett, majd leguggolt, hogy letegye a 
papírokat és a tollat.

- Akkor mit keres itt? Mi az ott a kezében? Legalább oldozza el 
a kezemet!



- Nyugodjon meg, uram - mondta Eskandani. - Mindent elköve
tünk, hogy kivigyük innen, de egyelőre várjon türelemmel. Dr. Sin
hurma szeretné, ha aláírná ezeket az iratokat, és azt tanácsolom 
magának, tegye, amit mond. Ne kérdezzen semmit.

- Micsoda? Milyen iratokról van szó? Ez... ez tiszta őrület! Az az 
ember megőrült! És különben is, hogyan írjam alá őket megkötö
zött kézzel?

- Hamarosan átjön valaki, és segít magának. Tudja, hogy a dok
tor úr figyeli ezt a helyiséget?

- I-igen. - Kim idegesen a jobb oldali szekrénysorra pillantott. - 
De nem hallja, mit beszélünk...

- Jól van. Menjen bele a játékba, és higgye el, mindent megte
szünk, hogy kiszabadítsuk innen.

Eskandani sarkon fordult és kiment a szobából. Amikor kikerült 
a kamera látószögéből, benyúlt a mellénye alá, és kivett egy Black
Berry Személyi Digitális Asszisztens elnevezésű szerkezetet, amit 
az előtér padlójára helyezett. Ezután becsapta maga mögött az aj
tót, és visszasietett a társaihoz.

Horatio várt.
Végül Sinhurma lakókocsijának ajtaja kitárult, és kilépett a kö

vete. Pár másodperccel később már a másik lakókocsiban volt. Ho
ratio adott neki még egy kis időt, majd Delko mobiltelefonján tár
csázta az Eskandani által elhelyezett BlackBerry SDA-t.

Kicsengett. Egyszer, kétszer, háromszor. Horatio nem adta fel.
A tizenegyedik csengetésre valaki felvette.
- Helló, Jason - mondta a hadnagy.
Csend.
- Nem tudom, miket mesélt magának a doktor, de nem tudom 

elhinni, hogy egy magához hasonló intelligens ember a tények is
merete nélkül alkosson véleményt. Semmi válasz. Ezúttal Horatio 
kivárt.

-  Nem lenne szabad beszélnem magával - szólalt  meg végül 
Jason.  A  hangja  gyanakvóan,  dühösen,  védekezően  csengett. 
Olyan volt, mint egy kamasz, aki tudja, hogy rosszat tett, de nem 
hajlandó beismerni.

- Miért? Mert én vagyok a megtestesült gonosz? Mert csak ha
zudok magának és megpróbálom összezavarni?

- Olyasmi.
- Ha jól sejtem, a doktor elbeszélgetett önnel, Jason. Nem hit



tem volna, hogy egy nap képtelen lesz önállóan gondolkodni.
- Ne becsülje túl a gondolkodást, Horatio - mondta Jason, és a 

hangja hirtelen kimerültté vált. - Egész életemben mást se csinál
tam, csak gondolkodtam. És tudja, mi történik, amikor az ember 
folyton gondolkodik? Nem csinál semmit. Annyi időt töltünk az ada
tok ellenőrzésével, hogy a valós helyzetek és tények végül elvesz
tik a jelentőségüket. Az élet észrevétlenül elmúlik. Cselekvés nélkül 
értelmét veszti a tudás.

-  És az élet,  Jason? Annak van értéke? Mert  maga éppel el 
akarja dobni a magáét.

Jason keserűen felnevetett.
- A Teremtő nem alkotta egyformára az emberek életét, Horatio. 

Mielőtt megismertem Ruth-t, az életem fabatkát se ért. Tudta, hogy 
időről időre csak azért mentem fodrászhoz, hogy egy női kéz érin
tését érezzem a bőrömön? Aztán minden megváltozott, jó volt, ta
lán túlságosan is  jó,  olyan volt,  mint  egy  álom,  ami  hamarosan 
rémálommá változott. Ruth meghalt, és azóta elmondhatatlan fáj
dalmat érzek. Mindent megtennék azért, hogy elmúljon végre. És a 
doktor  úr  segített,  mindannyian  segítettek,  ők  ott  voltak,  amikor 
szükségem volt rájuk.

- Tudom, Jason. Megértem, hogy...
- Megérti? Na ne mondja. Dr. Sinhurma szerint maga tehet min

denről. Azt mondta, Ruthnak azért kellett meghalnia, hogy figyel
meztessenek bennünket,  mert  veszélyt  jelentettünk a status quo 
számára. Hogy kívülállók vagyunk, és mindig a kívülállókat szokták 
hibáztatni.

- És Phil Mulrooney? Vele mi a helyzet, Jason? Az ő haláláért is 
én vagyok a felelős?

Újabb hosszú szünet következett.
- Nem - suttogta Jason. - Az ő... arról én tehetek.
Horatio szíve a torkában dobogott. Nem szívesen tette fel a kö

vetkező kérdést, de tudta, hogy meg kell tennie.
- Jason, maga ölte meg Phillip Mulrooney-t?
- Úgy is mondhatjuk - felelte a fiú gyászosan. - Én építettem 

meg a rakétát. Én mutattam meg neki, hogyan működik. Én... én 
nem tudtam, hogy ebbe valaki belehalhat.

- Kinek mutatta meg, Jason?
- Dr. Sinhurmának. Azt mondta, tűzijátékot akar rendezni... egy 

nagy ünnepségre. Aztán Phil meghalt abban a... abban a baleset
ben.



- Figyeljen ide, Jason. Mulrooney halála nem volt baleset. Kiter
velték az egészet...

- Áruló volt! - csattant fel Jason. - Maga küldte hozzánk! Kémke
dett, és Isten lesújtott rá!

-  Összevissza beszél,  Jason.  Akkor  most  Phil  halála  baleset 
vagy isteni megtorlás volt?

- Nem volt semmiféle baleset. Phil folyton szaglászott körülöt
tünk,  és Isten egy villámcsapással  elhallgattatta.  Balesetnek lát
szott, de Dr. Sinhurma meglátta mögötte az igazságot. Magáról is 
mesélt,  elmondta, hogy abban mesterkedik, hogy minket  állítson 
be bűnösöknek, hogy aztán tönkretehessen bennünket. De Istent 
nem fogja átverni,  ez nevetséges! És a végén megölte szegény 
Ruth-t, ahelyett, hogy...

Ez már-már logikusan hangzott. Ha az ember eléggé paranoiás, 
járni se tud, annyira teletömték gyógyszerekkel, ráadásul a szíve 
majd' megszakad a gyásztól, talán még el is hiszi mindezt.

- Senkit se akarok átverni, legkevésbé magát, Jason - mondta 
Horatio. - Tudom, hogy most nem bízik meg bennem, de világéleté
ben a tudomány embere volt, ezért kérem, próbáljon meg egy kicsit 
tárgyilagos lenni. A bizonyíték nem hazudik, Jason. Higgyen neki.

- Már nem is tudom, kinek vagy minek higgyek...
- Akkor nézze a tényeket. Döntse el maga, hogy mi történt. Ígé

rem, nem fogom befolyásolni magát...
- Mi... milyen tényekről beszél? - kérdezte Jason fáradtan.
- Kezdjük azzal, hogy miért olyan kába mostanában, miért esik 

annyira nehezére a gondolkodás. A vitaminkoktélok, amiket szed, 
tele  vannak hipnotikumokkal,  serkentőkkel,  antidepresszánsokkal 
és egyéb tudatmódosító szerekkel.  Be tudom bizonyítani, hiszen 
ezeket a szereket Ruth vérében mutattuk ki.

- A doktor úr... azt mondta, hogy ez csak a vitaminok mellékha
tásai...

- Phillip Mulrooney nem véletlenül indította be azt a rakétát. A 
halála pillanatában egy acélból készült vécéülőkén volt a keze. A 
vécéülőkét néhány indítókábellel a falban lévő csöveken keresztül 
a rakéta drótjához kötötték. A halála pillanatában éppen Sinhurmá
val beszélt telefonon.

- A doktor azt mondta... azt mondta, hogy Phil megpróbálta sza
botálni a rakétát!

- Jason, értse meg végre, hogy a doktor az, aki hazudik magá
nak! Mulrooney-nak azért kellett meghalnia, mert nem akarta be



venni a gyógyszereket, és Sinhurma félt, hogy kiderülnek a kis stik
lijei. A halála előtt Ruth is beszámolt nekem a gyanújáról, mire Sin
hurma őt is megölette...

- Nem... nem... Ő sose tenne ilyet. Szerette Ruth-t... mindannyi
unkat szeret...

- Téved, Jason. Ő senkit se szeret. És higgye el nekem, min
dent be tudok bizonyítani. Laborjelentésekkel, fotókkal, DNS-sel.

- Honnan tudjam, hogy nem hamisította meg őket?
- Szóval így látja a dolgokat. Azt hiszi, a kollégáimmal együtt az 

igazság kiderítése helyett egy hatalmas összeesküvésre pazaroljuk 
az adófizetők pénzét? Ha továbbra is ezen az úton akar haladni, 
akkor mindent megtagad, amiben eddig hitt, amiért dolgozott. Amit 
tanult.  Megtagadja  Newtont,  Galileit,  Kopernikuszt,  Einsteint.  Ha 
beveszi Sinhurma meséjét, az egész világ megbízhatatlanná válik, 
minden gyanús lesz, mert többé senkiben sem bízhat. Tényleg ezt 
akarja?

- Azt mondta, bízhatom benne - felelte Jason. - Azt mondta, az 
Édenkertben ismét együtt lehetek Ruth-szal...

- Az a férfi, akiben megbízik, egy bombára ültette „magát, Ja
son. Tizenhárom embert puszta szeretetből repített a levegőbe. Az
óta is próbálom azonosítani a leszakadt testrészeket, és egyelőre 
fogalmam sincs,  hogyan  mondom el  az  áldozatok  családjainak. 
Nem akarom, hogy maga is erre a sorsra jusson.

Horatio elhallgatott.  A vonal másik végén Jason halkan sírdo
gált.

- Olyan nehéz - zokogta.
- Semmi baj, Jason. Semmi baj. A nehezén már túl van. Már 

csak egyetlen dolgot kell megtennie.
- Mit? Mit keli tennem?
- Beszéljen a detonátorról. Mondja el, hogyan van összeállítva, 

és hogyan akarja működésbe hozni Sinhurma.
- Látnom kell, Horatio - szipogott Jason. - Nem tudom, kiben 

bízhatok, kinek higgyek. Muszáj látnom.
- Akkor nézzen bele a kezében lévő BlackBerrybe. Benne van 

az összes eddigi adatunk: Ruth Carrell vérének a toxikológiai ered
ményei, az indítókábelről vett DNS-minta, mely megegyezik Albert 
Humboldtéval, a vízvezetékcsövön talált szerszámok nyomai, me
lyek azonosak az indítókábelekkel...

Ekkor megszólalt Horatio mobiltelefonja.
- Mindent megtalál, Jason - folytatta a hadnagy. - De azt aján



lom, siessen, mert felhívott Dr. Sinhurma, és nem hiszem, hogy so
káig várna ránk.

Horatio beleszólt a mobiljába. - Megígérte, hogy békén hagyja a 
követemet - szólalt meg Sinhurma dühösen.

- Távol tartom magam a lakókocsitól,  doktor úr. Nem tehetek 
róla, ha az ölébe nem ugrik az első szóra.

- Az ölebem? Csalódottnak tűnik. Talán zavarja, hogy Mr. Mc
Kinley csatlakozott hozzánk?

- Az a fiú nem egy díj, amiért meg kell küzdeni, doktor úr. Ne fe
ledje, hogy ő is ugyanolyan emberi lény, mint a többi híve.

-  Semmit se feledek, Mr. Caine. Tudom, mivel  próbálkozik. A 
farkas is elszigeteli a gyengébbeket, mielőtt lecsap a nyájra.

Horatio végigsimított a haján; csapzott volt a verejtéktől.
- Nyugodjon meg, doktor úr. Szerintem Mr. Kim kissé húzódozik 

az iratok aláírásától, és Mr. McKinley-nek meg kell őt győznie, már
pedig ez eltart egy ideig.

- Lassan kifut az időből, Horatio.
A vonal ismét megszakadt.
Horatio azonnal felkapta a másik telefont. - Jason? Nem szíve

sen sürgetem, de döntenie kell.
Semmi válasz.
- Horatio? - hangzott fel végre.
- Igen?
- Rengeteg adatuk van.
- Tudom, hogy sok, de...
-  Nem,  nem,  semmi  gond...  a  vizsgaidőszakra  emlékeztet  - 

mondta Jason. - Nagyon mély benyomást tett rám. Igazán kiváló 
felszereléseik lehetnek abban a laborban.

- Nem nagy ügy, de azért igyekszünk -  mosolygott  Horatio.  - 
Egyszer szívesen körbevezetem.

- Igen? Én... igen. OK. Én... nagyon sajnálom, Horatio. Őszintén 
sajnálom. - A fiú hangja megremegett.

- Semmi baj, Jason. Maga csak információkat adott át, a többi
ért nem vonható felelősségre...

BUMM!
Az ég megdördült, amit egy hatalmas villámlás követett. A vonal 

szakadozott.
-... ne hagyja, hogy... KRRRZZZ... a bomba... KRRR... el van 

ásva... ZZZZ... a jelre vár...
- Jason! Jason! Milyen jelről beszél? Mire vár Sinhurma?



- KRRRZZZZ - rakéta...
- A rakéta - suttogta Horatio.
Kirohant az esőbe, egyenesen a dűne tetején posztoló mester

lövészhez. A talkie-walkie-nak pillanatnyilag nem vette sok hasz
nát. Mire odaért, már csuromvizes volt.

-  Sinhurma ki fog lőni egy rakétát!  -  kiáltotta. -  Ha megteszi, 
azonnal szedje le!  -  A mesterlövész olyan higgadt  nyugalommal 
biccentett, mintha nap mint nap hasonló feladatokat kellene teljesí
tenie.

Másodpercenként  tizenhárom és  fél  méter,  gondolta  Horatio. 
Nem kifejezetten könnyű célpont...

Visszaszaladt a sátorba; futás közben megpróbálta felhívni Ja
sont.

- Horatio? - hallotta végre a hangját.
- Itt vagyok. Ha a rakéta nem működik, akkor Sinhurma manuá

lisan is be tudja indítani a robbanószerkezetet?
- Csak azt, amelyik itt, a mi lakókocsink alatt van. A drótok a ko

csik között, az északkeleti sarkoknál, a homokban vannak eltemet
ve. Kamerával figyeli azt a területet.

- Erre már én is rájöttem... Onnan bentről nem tudja hatástala
nítani  a  maga  lakókocsija  alatti  robbanóanyagot?  Anélkül,  hogy 
Sinhurma észrevenné?

- Azt... azt hiszem, menni fog.
- Akkor csinálja. De nagyon siessen.
Sinhurma lakókocsijából kiröppent egy rakéta. Akár egy magá

nyos csillag. Jézusom. Ezt követően három puskalövést hallott, ám 
a csillag tovább emelkedett. Nem sikerült. Most már minden a viha
ron múlik.

Lélegzetvisszafojtva várta, hogy a villám belecsapjon a lakóko
csiba. Várt. És várt…

Semmi sem történt. Bekapcsolta a talkie-walkie-t és belekiáltott:
- A középső kocsi! Kiüríteni!
Az események felpörögtek.
A SWAT-osok berontottak az ajtón - Sinhurma be se zárta Ja

son után. Lövések csattantak. Horatio rettegve várta, hogy mikor 
robban fel a lakókocsi.

Szerencséjük volt.



16.

MEGHALT -  mondta  Horatio.  Jason  egy  kempingszéken  ült, 
ázottan, dideregve. Valaki  megszánta és ráterített  egy takarót.  A 
keze bilincsben volt, de Horatio ragaszkodott hozzá, hogy elölről 
bilincseljék meg. A fiú úgy nézett ki, mint aki napok óta nem aludt, 
űzött tekintetét sötét karikák árnyékolták.

- Sinhurmát a lakókocsiban találtuk - folytatta Horatio. - Amikor 
látta, hogy a rakéta nem idézi elő a villámot, beinjekciózta magát... 
egyelőre nem tudjuk, mivel. Mire odaértünk, már haldoklott.

- És a többiek?
- Őrizetbe vettük őket. Shanique Cooperville fel akarta vágni az 

ereit, de szerencsére időben érkeztünk, és nem tett nagy kárt ma
gában. A többiek megadták magukat; a jelek szerint nem csak ma
gának voltak kételyei, Jason.

- Mi lesz velem?
-  Korántsem  lesz  akkora  bajban,  mint  hinné.  Figyelembe 

vesszük, hogy együttműködött velünk, valamint azt, hogy a tudta 
és beleegyezése nélkül begyógyszerezték. Majd kitalálunk valamit.

- Nem én lőttem ki azt a rakétát, Horatio... azt, amelyik megölte 
Philt. Esküszöm, hogy nem én tettem.

- Tudom - bólintott Horatio. - Aznap Dr. Wendallal dolgozott, és 
az étterem közelében sem járt. Nem, a rakétát az étteremben lőt
ték ki.

- De kicsoda?
- Ugyanaz a személy, aki Ruth-t is megölte...

Delko és Wolfe centiről centire átvizsgálta a lakókocsit. Sinhur
ma holtteste a padlón hevert;  a halál minden méltóságától meg
fosztotta. A karjából kilógó fecskendőt lefényképezték és bezacs
kózták;  a  doktor  nyitott  szájából  vékonyka  fonálként  csorgott  a 
nyál.

Jason segített Horatiónak megkeresni és hatástalanítani a lakó
kocsi aljához erősített robbanóanyagot. Az indítókonzol még min
dig odabenn volt, az asztalon. Wolfe-ék értetlenül néztek a szerke
zetre: az egyik gombbal a rakétát lehetett kilőni, a másik kettővel 
azonban egyetlen érintéssel fel lehetett volna robbantani a kocsi
kat.

Wolfe felemelte és szemügyre vette a szerkezetet.



- Ezt nézd meg - mutatott az egyik gombra. - Sinhurma egy pil
lanat alatt felrobbanthatta volna az egész kócerájt.

- Örüljünk, hogy nem tette meg - vágta rá Delko. - Sinhurma 
annyira biztos volt benne, hogy Isten is helyesli, amit tesz, hogy a 
villámra bízta az egészet.

- De a bombát nem is Sinhurma, hanem Jason szerelte össze - 
mondta Wolfe. - És ötven százalékos esély volt rá, hogy a rakéta 
nem fogja előidézni a villámlást.

- És?
- És Sinhurma nem bízott mindent a Teremtőre. De Jason igen.
- A srác úgy gondolkozik, mint egy helyszínelő - vélte Delko. - 

Bízzál..., de azért ellenőrizz le mindent.

A kihallgatóhelyiségben Calleigh és Horatio az asztal túlsó olda
lán ülő, narancssárga rabruhát viselő férfira néztek. A férfi az ever
gladesi események óta a megyei börtönben várta, hogy kihallgas
sák. A tekintete idegesen megrebbent Horatióék láttán.

Gondolom, hiányzik neki a napi vitaminadagja, gondolta a had
nagy.

-  Darcy Cheveau - szólalt  meg Horatio. -  Szerencsés ember, 
örülhet, hogy életben maradt.

- Igen, igen - mondta Cheveau. - Ez meredek volt, ember. Az a 
pasas teljesen bekattant.  De akkor  és  ott  minden olyan logikus 
volt...

- Ebben biztos vagyok - bólogatott Horatio. - De az a helyzet, 
hogy magát gyilkossággal gyanúsítjuk.

- Mi van? Na ne vicceljen! Maga is ott volt, láthatta, hogy kis hí
ján felrobbantott az az őrült!

- Bizony - értett egyet a hadnagy. - De tudja, a végén mégis a 
floridai bíróság fogja halálra ítélni.

- Na ne... Én nem öltem meg senkit. A doki...
- Ne szórakozzon, Cheveau. Mindketten tudjuk, hogy hazudik. 

Sinhurma sose piszkolta volna be a kezét mások vérével, amikor 
ott voltak a hűséges tanítványai.

- Fogalmam sincs, miről beszél - emelte fel a kezét Cheveau.
- Ruth Carrellről beszélek - felelte Horatio. - Kérem, hajtsa fel az 

ingujját. A bal karján.
- Miért?
- Hajtsa fel, különben az egyik kollégám teszi meg maga helyett 

- szólalt meg Calleigh.



Cheveau vállat vont.
- Jól van, na, nem kell  rögtön felkapni a vizet - mondta Che

veau, és engedelmesen könyékig felgyűrte az ingujját.
- Szép kis hurkát szerzett magának - jegyezte meg Calleigh, a 

Cheveau alkarján éktelenkedő duzzadt, vöröses sérülésre.
- Csak egy karcolás, nem vészes.
- Úgy van. És azt is megmondom magának, hogyan szerezte. 

Ugye, maga nem nagy íjász?
- Hát nem. Ez inkább Julio asztala, a klinika céllövöldéjében is 

folyton gyakorolt.
-  Éppen emiatt  nem esett  rá Sinhurma választása -  jegyezte 

meg Horatio. - Az túl nyilvánvaló lett volna. Juliótól megszerezte a 
felszerelést, de a nyilat másvalakinek kellett kilőni. A kezdő íjászok 
gyakran szereznek a magáéhoz hasonló sérüléseket; ha nem tart
ják helyesen az íjat, a lövést követően a húr csúnyán felsértheti az 
alkar belső oldalát.

- Millió más módon is megsérülhettem - kapta fel a fejét Che
veau.

- Ez igaz, csakhogy a szóban forgó húrban megtaláltuk a maga 
hámsejtjeit  -  mondta Calleigh. - Azt pedig összevetettük a maga 
DNS-ével. Be tudom bizonyítani, hogy maga használta azt az íjat.

- És akkor mi van? Julio kölcsönadta, és kilőttem pár nyilat a 
pályán, de ettől még nem vagyok gyilkos.

- Ettől még valóban nem - mondta Calleigh. - És bosszantott is 
a dolog. Nagy nehezen megtaláltam a kapcsolatot az íj és a mellet
te talált nyilak között, aztán rájöttem, hogy maga is használta azt 
az íjat, de a Ruth Carrell életét kioltó nyílvesszővel már nem men
tem semmire. Aztán végre kitisztult a kép. És tudja, mit láttam?

- Dunsztom sincs - nevetett Cheveau erőltetetten.
- Környezetszennyezést.
- Mit?!
- Igen, jól hallotta, és ezt szó szerint értettem. - Calleigh belela

pozott az előtte álló aktába. - A keleti iparban keletkezett szennye
zőanyagok nagy része a levegőbe került, és a szél a part felé so
dorta, ahol összekeveredett az Atlanti-óceán felől érkező nedves
séggel. A vihar és az eső révén a vegyi anyagok visszakerültek a 
földbe, a vízbe és minden másba, ami benne vagy rajta él.

-  Az 1980-as években ez rendkívül  nagy problémát  jelentett. 
Nagyon népszerűek voltak az orvosi és ipari szemétégetők, ahol 
többek között elemeket is megsemmisítettek. A kilencvenes évek 



elején a környezetvédők végre elfogadtatták az erre vonatkozó tör
vényt, de a konkrét eredményekre még hét évig kellett várni.

Cheveau unott arccal nézett maga elé.
-  A szennyezés a  floridai  madárvilágban is  megmutatkozott  - 

folytatta Calleigh. - Tudja, 1950 és 1980 között a mérgező anya
gok, különösen a higany megjelenésének köszönhetően az ever
gladesi madárpopuláció kilencven százaléka kipusztult. Ezt onnan 
tudjuk, hogy a higany kovalens a keratinnal, vagyis azzal az anyag
gal, mely megtalálható a madarak tollazatában.

- És ehhez mi közöm?
- Az a köze, Mr. Cheveau, hogy a Julio Ferra garázsában talált 

nyilakat, valamint a Ruth Carrell életét kioltó nyilat kézzel készítet
ték, és a tollakon található higanymennyiség alapján valószínűleg 
itt, Floridában szerezték hozzájuk a tollakat. Mivel DNS-mintát nem 
vehettem belőlük, megmértem a higanytartalmukat.

Calleigh elővett  egy papírt,  és az asztalon keresztül odalökte 
Cheveau-nak.

- A vizsgálat szerint mindkét tollfajta ugyanannyi higanyt tartal
maz. A tollak ugyanattól  a madártól  származnak...  és ha hozzá
vesszük, hogy a nyilakat kézzel készítették, lám, már meg is van 
köztük a kapcsolat.

- Feltételezem, még most is Sinhurma „kezelésének” mellékha
tásait nyögi, és nem sokat fogott fel a hallottakból - szólt Horatio. - 
De ne aggódjon, a tárgyaláson az ügyész bővebben ki fogja fejteni.

- Felőlem... Végeztünk? - kérdezte Cheveau, de a hangja min
den erőlködése ellenére idegesen megremegett.

- Nem egészen - mondta Horatio. - Phillip Mulrooney haláláról 
még nem beszéltünk.

- Már azzal is engem gyanúsítanak?
- Igen, Mr. Cheveau - nézett rá Calleigh.
-  Maga volt Sinhurma végrehajtó embere - mondta Horatio. - 

Magát kérte fel a kellemetlen, piszkos munkák elvégzésére, de volt 
annyira ravasz, hogy átvegye az utcai bandák módszereit: az egyik 
embertől megszerzed a fegyvert, a másikkal elvégezteted a tulaj
donképpeni  munkát,  a  harmadik  pedig  szépen  megszabadul  a 
fegyvertől.  A törzsi  lojalitás  miatt  mindenki  befogja  a  száját,  és 
nincs egyetlen gyanúsított, mivel addigra már többen is belekeve
redtek az ügybe. Ám a bizonyítékok láncolata, bármilyen hosszú is 
legyen, végül mégis elvezetett magához.

- Jason megépítette a rakétát, de valaki más lőtte ki. Humboldt 



megszerezte ugyan az indítókábeleket, de valaki más akasztotta 
be őket. Ferra adott a dokinak egy íjat és nyilakat... de valaki mást 
kellett  megkérni,  hogy  megölje  Ruth  Carrellt...  És  az  a  más... 
maga, Darcy.

- Ezt nem tudja bizonyítani - tiltakozott Cheveau. - Phillipet az 
Isten sújtotta halálra.

-  Valójában egy turmixgép a tettes,  legalábbis  a társtettes.  A 
Földi Paradicsom szeméttárolójában találtunk egy kiégett gépet, a 
csatlakozódugaszán egy jellegzetes mintával. Az étteremben sehol 
sem tudtuk azonosítani azt a mintázatot... az elején nem...

Horatio felpillantott a mikroszkópból.
- A penge melletti szerszámnyomok megegyeznek az egyik in

dítókábel kampójával - mondta. - Ezt nyomták be a csatlakozódu
gasz és a konnektor közé.

- De ki tette? - kérdezte Delko.
- Valaki, aki tudta, hová rejtik el őket, amikor nem használják.
- Albert Humboldt?
Horatio összeszűkült szemekkel nézett a késre.
-  Nem hinném -  felelte végre.  -  Valójában azt  hiszem, a kés 

mindkét vége hagyott nyomot maga után...

- Samuel Lucent elmondta, hogy Albert a munkában néha el
szállt valakivel - mondta Horatio. - Tudom, hogy maga volt az a va
laki.

- Fogalmam sincs, miről beszél.
- Ó, dehogy nincs. Maga nemcsak az íjakkal szokott ügyetlen

kedni... Ugye ismeri a forró késes technikát? A hasist két felhevített 
késpenge közé teszik, mely fölé egy kitört fenekű palackot helyez
nek... bár a palack nem feltétlenül szükséges, igazam van? Ha az 
ember elég tapasztalt, egyszerűen az orra alá emeli a késeket és 
egyetlen, jól időzített belégzéssel beszippantja a füstöt. Tapasztalt, 
vagy lusta... Maga melyik a kettő közül, Darcy? Játszotta a nagy
menőt, vagy eltörte a palackot és túlságosan be voltak tépve, hogy 
másikat gyártsanak?

Cheveau szó nélkül bámult a hadnagyra.
- Most már teljesen mindegy, hiszen az eredmény világosan lát

ható. Olyan világosan, mint az ajkán lévő heg. - Horatio a Cheveau 
felső ajkán lévő fehéres, félhold alakú sebhelyre mutatott. - Igen 
jellegzetes sebhely, és pontosan megegyezik a csatlakozódugasz



ba nyomott kés végével.
- Jason elárulta magának, hogy csak ötven százalék az esélye 

annak, hogy a rakéta előidézi a villámlást, márpedig maga biztosra 
akart menni, ugye? Sinhurma a Sorsra bízta az igazságtételt... de 
maga nem. Nem akart vesztesnek mutatkozni a szeretett vezére 
előtt, így hát csalt egy kicsit. Maga kötötte össze az egyik indítóká
belt a rakétával meg a vízvezetékcsővel, a másikat pedig csak a 
csőhöz rögzítette. Az ajtó alatt beöntött egy vödör vizet oda, ahol 
Mulrooney térdelt, kivette a kés fanyelét, a pengét pedig a kábel ki
lógó végéhez illesztette, aztán a csatlakozódugasz földelés nélküli 
oldalán bevágta a csatlakozódugasz és a konnektor közé. Amint ki
lőtte a rakétát,  Philt  is  kiütötte,  így villám nélkül  is  megrázta az 
áram. Az akció végén Humboldtnak el kellett tüntetnie a rakéta ma
radványait, amit ő becsületesen meg is tett, de volt olyan ostoba, 
hogy megtartotta a kábeleket. A kést meg a turmixgépet már nem 
bízhatta rá, mert nem akarta, hogy más is tudomást szerezzen ar
ról, hogy kételkedett Sinhurma tervében, így a gépet a szemétbe 
hajította, a kés nyelét meg kicserélte és elrejtette. Úgy okoskodott, 
hogy ha meg is találjuk, akkor se foglalkozunk majd vele.

Cheveau homályos tekintettel nézett a hadnagyra.
- Nem bízhattam a véletlenre - szólalt meg. - Már úgy is konyhai 

munkára osztottak be. Be kellett biztosítanom magam.
Horatio hidegen végigmérte a férfit
- Ó, hogy maga milyen kishitű...

Calleigh és Horatio csendben nézték, ahogy két rendőr kikíséri 
Cheveau-t. Odakinn lassan alább hagyott az eső, a levegő friss, 
tiszta illatot árasztott.

- Furcsa, hogy éppen egy vihar indította el ezt az egész ügyet... 
és a megoldást is onnan kaptuk.

Horatio kinézett az ablakon. - Én inkább úgy fogalmaznék, hogy 
a kemény munka meghozta az eredményét.

-  Igazad van, abból is kijutott  nekünk rendesen - értett egyet 
Calleigh. - A papírmunkáról már nem is beszélve. Szerinted milyen 
büntetésre számíthatnak a hívek?

- Kim, Ferra és Humboldt ellen gyilkosságban való bűnrészes
ség lesz a vád. Mivel Sinhurma már halott, gondolom, lesz egy kis 
zűrzavar akörül, hogy ki tud hamarabb alkut kötni. Én Kimre foga
dok, de Humboldt tanúvallomása alapján Cheveau-ra fogják ráver
ni a balhét.



- És Jason McKinley?
- Majd meglátjuk. Az ügyész szerint bűnsegédi magatartást ta

núsított,  de azt  hiszem, meg tudom győzni,  hogy ejtse a vádat. 
Legfeljebb  gondatlanságból  elkövetett  emberöléssel  gyanúsíthat
ják, de nem hiszem, hogy lecsukják.

- Szegény kölyök.
- Igen. Elvesztette a szívét, az eszét, és kis híján...
- A lelkét is? - mosolygott Calleigh.
- Azt akartam mondani, hogy az életét. Ha ez a népszerűség 

ára, akkor inkább örök életemre névtelen senki maradok.
- Álmodj csak, Horatio. A mi szemünkben mindig is népszerű le

szel. És ha már itt tartunk, hatalmas lelked van.
- Kösz, aranyos vagy.

Vége


