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ELSŐ FEJEZET 
 
Pardonez moi, Monsieur. Oúest Le Lune? 

Alors, mon ancien, la lune est ici, ouvre la Seine, 
énorme, rouge et humide. Merci, mon ami, most 
már látom. Et actualment, ez a Hold éjszakája, 
olyan éjszaka, amit a holdfény húsba vágó 
gyönyöreire szántak, Démoni Dexter és egy 
kitüntetett barátjának haláltáncára. 

De merde alors! A Hold la Seine felett van? 
Akkor Dexter Párizsban kell hogy legyen! Quel 
tragédie! A Táncot itt nem lehet eljárni, Párizsban 
semmiképpen! Itt nincs rá mód, hogy az ember 
megtalálja azt a bizonyos barátot, nincs itt a miami 
éjszakák jótékony rejteke, nincsenek gyengéd, 
befogadó óceánhullámok a maradványoknak. Itt 
csak taxik vannak, turisták, és az a hatalmas, 
magányos Hold. 

És természetesen Rita. Mindenhol Rita, aki az 
útiszótárában keresgél, térképek, útikönyvek és 
szórólapok tucatjait hajtogatja szét és csukja 
össze; ezek ráadásul mind tökéletes boldogságot 
ígérnek és nyújtanak, csodával határos módon – 
számára. Csak Rita számára. Mivel az ő párizsi 



nászutas mennyországa szigorúan szóló műfaj, és 
az ő újdonsült férjének, a hatalmasságos Hold volt 
főpapjának, Drasztikusan Deklasszált Dexternek 
nem maradt más választása, mint hogy a Holdat 
csodálva próbálja a türelmetlenül ficánkoló Sötét 
Utast rövid pórázra fogni, miközben abban 
reménykedik, hogy ez az őrült boldogság 
mihamarabb véget ér, és visszatérhetünk a 
szörnyetegek saját kezű kipreparálásának 
megszokott, rendezett sodrába. 

Mert Dexter szívesen és ügyesen használja 
hobbija során a kezét, aminek most meg kell 
elégednie azzal, hogy Ritáét szorongatja, a Holdat 
csodálva, miközben tulajdonosa a mézeshetek 
kifejezésben rejlő iróniát ízlelgeti, aminek során 
hetekig kénytelen nélkülözni mindent, ami édes. 

Tehát, Párizs. Dexter engedelmesen battyog a 
Rita nevű anyahajó nyomában, álmélkodik és 
bólogat, ahol az ilyesmi megkívántatik tőle, és 
időnként találó, szellemes megjegyzést tesz 
bizonyos dolgokra, a „tyű” és az „aha” 
kifejezéskészlet mentén, miközben Rita kiéli 
magából a hosszú évek során felgyülemlett 
vágyódását Párizs után, ami most végre 
beteljesülésre lelt. 

De ugye még Dexter sem lehet teljesen 
immúnis a fények városának legendás bájaival 
szemben? Ugye még őt is megérinti a dicső 
gyönyörűség, és valahol, abban a sötét, üres 



veremben, ahol a lelke kellene hogy legyen, még 
benne is megmozdul valami szintetikus? Tényleg 
elképzelhető lenne, hogy Dexter eljut Párizsba, és 
egyáltalán semmit nem érez? 

Hát persze, hogy nem. Dexter rengeteg 
mindent érez: például fáradtságot és unalmat. És 
Dexterben a vágy is kezd feltörni, hogy játszótársat 
találjon magának, lehetőleg hamar. Az igazat 
megvallva, minél hamarabb, annál jobb, mert 
valamilyen oknál fogva az úgynevezett házasélet 
mintha csak fokozná az ember étvágyát. 

De ez mind az alku része, ez az ára annak, 
hogy Dexter azt csinálhassa, amit csinál. 
Párizsban, csakúgy, mint otthon, Dexternek meg 
kell mainte neznie a disguisementjét. Elképzelhető, 
hogy még a sokat látott franciák is megütköznének 
és összevonnák a szemöldöküket, ha tudnák, hogy 
egy álarc mögött megbúvó szörnyeteg keveredett 
közéjük, egy embertelen démon, aki csak azért él, 
hogy a többi szörnyeteget egyenesen a jól 
megérdemelt halál ölelésébe taszítsa. És Rita, 
ebben az új megtestesülésében, mint ifjú feleség, 
a tökéletes álca mindaz számára, ami vagyok. 
Senki nem tudná elképzelni, hogy egy hideg, üres 
gyilkos ilyen engedelmesen battyoghat az amerikai 
turizmus ily tökéletes avatárja nyomában. Hát 
persze, hogy nem tenné, mon frére. C’est 
impossible. 



De pillanatnyilag, ó jaj, trés impossible. Nincs 
remény arra, hogy csendben kisurranjak és pár 
óráig a jól megérdemelt kedvtelésemnek 
hódolhassak. Itt nincs, ahol Dextert nem ismerik, 
és ő sem ismeri a rendőrség szokásait. Egy ilyen 
idegen, külföldi helyen, ahol Harry törvényei nem 
alkalmazhatóak, semmiképpen nem. Harry a 
miami rendőrség kötelékében dolgozott, és 
Miamiban amit ő szólott, az beteljesedék. De 
franciául, nyelvtudás hiányában nem szólott soha, 
én pedig egyáltalán nem ismerem a francia 
zsarukat; itt túlontúl is nagy lenne a kockázat, 
akármennyire is lüktet a Sötétség Pulzusa az 
árnyékos Hátsó Ülésen. 

Ez igazából nagy kár, mert Párizs utcáit mintha 
a rosszban sántikálok számára teremtették volna. 
Keskenyek, kivilágítatlanok, és a logikus elme nem 
talál az elrendezésükben rendszert. Nagyon 
könnyű elképzelni Dextert, amint malaclopóba 
burkolózva, kezében fénylő pengét szorongatva 
surran végig ezeken az árnyékos sikátorokon, 
útban egy halaszthatatlan találkozóra, valahol a 
közelben, az egyik ilyen vén épületbe, ami mintha 
odahajolna az emberhez, és egyenesen 
felszólítaná a helytelenkedésre. 

És az utcák kövezete is annyira tökéletes az 
erőszakos cselekedetekhez, mivel nagy 
kőkockákból vannak kirakva, amiket Miamiban már 
rég kifeszegettek volna, hogy kiüssék vele az arra 



közlekedő autók szélvédőjét, vagy hogy eladják 
egy építkezési vállalkozónak, aki új utakat 
készítene belőlük. 

De, ó jaj, ez nem Miami. Ez Párizs. Úgyhogy 
ilyesmivel töltöm az időmet, miközben Dexter 
álcájának ezt a fontos új elemét építgetem, és 
drukkolok, hogy csak még egy hetet éljek túl Rita 
álomnászútjából. Iszom a francia kávét – miami 
szemmel nézve elég gyenge –, és a vin de table-t 
– ami felkavaróan, rossz emlékeket ébresztően 
vörös, mint a vér –, és csodálom a kis feleségem 
azon képességét, hogy magába szív mindent, ami 
francia. Megtanult nagyon bájosan elpirulni, 
miközben azt mondja, table pour deux, s’il vous 
plait, amiből a francia pincérek rögtön értik, hogy 
ez egy vadonatúj páros, és szinte mintha előre 
megegyeztek volna, hogy mindent megtesznek 
Rita romantikus elvárásainak kielégítéséért, 
melegen mosolyognak, odavezetnek egy 
asztalhoz, majd közösen eléneklik a La Vie En 
Rose refrénjét. 

Ó, Párizs. Ó, szerelem. 
A napjaink azzal telnek, hogy 

végigkutyagolunk a város utcáin, meg-megállva 
borzasztóan fontos turistalátványosságoknál. Az 
estéink pedig azzal, hogy kicsi, eredetieskedő 
éttermekben eszünk, amelyek egy részében 
grátisz francia zene szól valamilyen formában. 
Még a Képzelt beteg egy előadását is megtekintjük 



a Comédie Francaise-ben; valamilyen oknál fogva 
végig franciául beszélnek benne, de úgy tűnik, Rita 
így is élvezi. 

Két estével később éppen ugyanígy tetszik 
neki a Moulin Rouge előadása. Ami azt illeti, úgy 
tűnik, szinte minden tetszik neki Párizsban, még a 
fel-le hajókázás is a folyón. Nem hívom fel rá a 
figyelmét, hogy otthon, Miamiban sokkal 
élvezetesebb hajóutak vannak, amelyek iránt 
egyébként eddig soha nem mutatott különösebb 
érdeklődést, de kezdek kíváncsi lenni, mi járhat a 
fejében, ha egyáltalán jár valami. 

A város minden egyes stratégiai pontját 
megrohamozza, nyomában Dexterrel, mint 
vonakodó gyalogságával, és semmi nem állhat az 
útjába. Az Eiffel-torony, a Diadalív, Versailles, a 
Notre Dame székesegyház; mind áldozatul esnek 
Rita harcias, szőke érdeklődésének, és a 
könyörtelen útikalauzának. 

Ez az egész kezd egy kicsit túl nagy árnak 
tűnni az álcámért, de Dexter maga a tökéletes 
katona. Rendületlenül folytatja útját, bárhogy is 
nyomja a vállát a kötelesség és a vizesüvegek 
nehéz súlya. Nem panaszkodik a melegre, a feltört 
lábára, sem a végeérhetetlen, ellenszenves 
tömegre, amelynek minden tagja túl szűk sortot, 
reklámpólót és vietnami papucsot visel. 

Viszont tesz egy erőtlen kísérletet arra, hogy 
fenntartsa az érdeklődését. A párizsi buszos 



turistakörút alatt, miközben a magnófelvétel 
unottan sorolja nyolc nyelven a komoly történelmi 
jelentőséggel bíró, lenyűgöző látványosságok 
nevét, egy hívatlan gondolat merül fel Dexter 
lassan fuldokló agyában. Jogos igénynek tűnik, 
hogy az Örök Harmonikaszó Városa egy hosszas 
szenvedésnek kitett szörnyetegnek is nyújtson 
legalább egy apró lehetőséget egy kulturális 
zarándokútra, és pontos elképzelésem támad 
arról, hogy miben is testesülhet meg az. A 
következő leszállóhelynél megállok az ajtóban, és 
felteszek a sofőrnek egy egyszerű, ártatlan 
kérdést. 

– Elnézést – mondom –, elmegy ez a járat a 
rue Morgue mellett? 

A buszvezető az iPodját hallgatja. Nemtetszést 
kifejező körülményeskedéssel kihúzza az egyik 
fülhallgatót a füléből, végigmér tetőtől talpig, majd 
megemeli a fél szemöldökét. 

– A rue Morgue – ismétlem meg. – Elmegyünk 
a rue Morgue mellett? Észreveszem, hogy a 
nyelveket nem beszélő amerikaiak túl hangos 
hanghordozásával beszélek, és megtorpanok. A 
sofőr rám mered. Hallom a cincogó hip-hopot, ami 
a lelógó fülhallgatóból szól. A sofőr vállat von. 
Hadarós francia nyelven rövid, túlfűtött 
eszmefuttatás tör ki belőle a végtelen 
tudatlanságom témájában, majd visszadugja a 
fülhallgatót, és kinyitja a busz ajtaját. 



Engedelmesen, alázatosan és némileg 
csalódottan követem a leszálló Ritát. Olyan 
egyszerű kis semmiségnek tűnt egy rövid, 
ünnepélyes látogatást tenni a rue Morgue-on, 
leróni tiszteletemet a Szörnyetegek Világának ezen 
fontos kulturális látványosságánál, de úgy tűnik, 
nem lesz rá módom. Később megismétlem a 
kérdést egy taxisofőrnek is, és ugyanazt a választ 
kapom, amit Rita fordít le, enyhén szégyenlős 
mosollyal. 

– Dexter – mondja –, rettenetes a kiejtésed. 
– Spanyolul jobban menne – válaszolom. 
– Az sem segítene – tájékoztat Rita. – A rue 

Morgue nem létezik. 
– Micsoda? 
– Csak kitalálták – magyarázza Rita. – Edgar 

Allan Poe képzeletében született. Igazából nem 
létezik. 

Úgy érzem magam, mintha azt mondta volna, 
hogy nincs télapó. Nem létezik a rue Morgue? 
Nem létezik a párizsi tetemek boldog, történelmi 
halma? Hát az hogy lehet? De biztos, hogy így 
van. Rita Párizs-ismeretét nem lehet 
megkérdőjelezni. Túl sok évet töltött lényegesen 
több útikönyvvel annál, semmint hogy tévedésről 
lehessen szó. 

Úgyhogy visszabújok a vak engedelmesség 
csigahéjába, és az érdeklődés apró parazsa úgy 
hal el bennem, mint minden emberi érzés. 



Amikor már csak három napunk marad, mielőtt 
visszatérhetnénk Miami áldott gonoszságai és 
vérfürdői közé, eljön Az a Nap, amit a Louvre-ban 
töltünk. Ez olyasmi, ami még bennem is kelt egy 
kis halvány érdeklődést; végtére is, az, hogy nincs 
lelkem, nem jelenti azt, hogy ne értékelhetném a 
művészetet. Éppen ellenkezőleg. Elvégre mi egyéb 
a művészet, mint olyan minták létrehozása, 
amelyek mély benyomást keltenek az 
érzékszervekben? És Dexternek is pont ez a 
hivatása. Persze esetemben a „benyomást” 
gyakran szó szerint kell érteni, de ennek ellenére 
képes vagyok más műfajokat is értékelni. 

Úgyhogy legalábbis halvány érdeklődés 
pislákolt bennem, ahogy követtem Ritát, keresztül 
a Louvre hatalmas udvarán, és le a lépcsőn az 
üvegpiramisba. Rita úgy határozott, hogy 
egyénileg megyünk, és nem veszünk részt 
csoportos tárlatvezetésen. Nem mintha bármi 
kifogása lett volna a szájtátó, nyáladzó, 
szánalmasan tudatlan birkák szedett-vedett 
tömege ellen – amely mintha minden 
idegenvezetőre ránőtt volna –, hanem mert 
elszántan be akarta bizonyítani, hogy ő nem marad 
alul egyetlen múzeummal szemben sem, beleértve 
a francia képviselőiket is. 

Egyenesen odamasírozott a jegypénztár előtt 
álló sorhoz, ahol jó pár percet kellett várni, mielőtt 



végül sikerült megvennie a jegyünket, majd 
bevetettük magunkat a Louvre csodái közé. 

Az első csoda rögtön szembeötlött, ahogy 
kimásztunk a fogadótérből, és bejutottunk a 
tényleges múzeumi részbe. Az egyik első kiállító 
teremben egy olyan öt csoportnyi tömeg tolongott 
egy vörös kötéllel leválasztott rész körül. Rita 
olyasmi hangot adott, mintha azt mondaná, 
„mrmph”, és a kezem után nyúlt, hogy elvonszoljon 
onnan. Ahogy gyorsan elsétáltunk a tömeg mellett, 
odafordultam egy pillantás erejéig; a Mona Lisa 
volt az. 

– Milyen kicsi – tört ki belőlem. 
– Ráadásul borzasztóan túl van lihegve – 

szögezte le Rita kimérten. 
Tudom, hogy a mézeshetek elvben arra 

szolgálnak, hogy az ember jobban megismerje 
élete újdonsült társát, de ez egy olyan Rita volt, 
akivel még nem találkoztam azelőtt. Az a Rita, 
akiről úgy gondoltam, hogy ismerem, nem táplált, 
legalábbis a tudomásom szerint, semmilyen erős 
meggyőződést, különösen olyat, ami ellentmond a 
közvélekedésnek. De lám, ennek ellenére éppen 
az imént nevezte a világ leghíresebb festményét 
túllihegettnek. Megáll az ész; az enyém legalábbis 
megállt. 

– De hát a Mona Lisáról van szó – mondtam. – 
Hogy lehetne a Mona Lisa túllihegett? 



Rita egy újabb olyan hangot adott, ami csupa 
mássalhangzóból állt, és kicsit erősebben kezdte 
húzni a kezem. 

– Gyere, nézzük meg a Tizianókat – váltott 
témát. – Azok sokkal szebbek. 

A Tizianók tényleg nagyon szépek voltak. A da 
Vincik is, bár azt nem értem, hogy hogyan 
csináltak ezekből filmet. Viszont mire odáig 
jutottunk, kezdtem éhes lenni, és sikerült Ritát 
végigvezetnem három további olyan termen, amit 
nagyon szép festményekkel raktak tele, egyenesen 
egy kávézóba a felső szinten. 

Egy kis nasi után, ami többe került, mint a 
reptéri kaja, és sokkal finomabb sem volt annál, a 
nap hátralévő részét múzeumi barangolással 
töltöttük, amelynek során újabb és újabb termek 
festményeit és szobrait csodáltuk meg. 
Elképesztően sok volt belőlük, és mire végre 
megint kiértünk az immár sötétedő udvarra, egykor 
legyőzhetetlen elmém kegyelemért könyörgött. 

– Hát – szólaltam meg, miközben 
végigbotorkáltunk a kockaköveken –, ez hosszú 
nap volt. 

– Óóó – válaszolta Rita még mindig tágra nyílt, 
ragyogó szemekkel, ahogy az egész napot töltötte. 
– A világ legcsodálatosabb napja volt? –Ezzel 
átkarolt, és hozzám bújt, mintha én hoztam volna 
létre az egész múzeumot személyesen. Ettől egy 
kicsit nehezebbé vált a járás, de végtére is, ez pont 



olyasmi volt, amit az ember a párizsi nászútján 
művel, úgyhogy hagytam, hogy Rita rám 
csimpaszkodjon, és úgy botladoztunk végig az 
udvaron, majd ki a kapun az utcára. 

Ahogy befordultunk a sarkon, egy fiatal lány 
lépett elénk, aki több piercinget viselt az arcán, 
mint az józan számítások szerint lehetségesnek 
tűnt volna, és egy darab papírt nyomott Rita 
kezébe. 

– És most megnézni az igazi művészetet – 
mondta. – Holnap este, eh? 

– Merci – válaszolta Rita értetlenül, a nő pedig 
továbbállt, hogy az esti tömeg maradékára is 
rátukmálja a szórólapjait. 

– Szerintem baloldalt még fért volna rá pár 
fülbevaló – jegyeztem meg, miközben Rita 
eltöprengve tanulmányozta a cetlit. – És a 
homlokán is volt egy üres folt. 

– Ó – szólalt meg Rita. – Ez valami 
performance. 

Most rajtam volt a sor, hogy értetlenül nézzek, 
és helyt is álltam. 

–Micsoda? 
– Ó, de izgalmas – válaszolta Rita. – És 

holnap estére nincs is még programunk. 
Elmegyünk! 

– Hova megyünk el? 
– Ez egyszerűen tökéletes – foglalta össze 

Rita. 



És talán Párizs mégiscsak a csodák városa. 
Mert Ritának igaza lett. 

 



 
 
 
 
 

MÁSODIK FEJEZET 
 
 
A tökéletesség egy sötét kis utcában lakott 

nem túl messze a Szajnától, azon a részen, amit – 
mint Rita elakadó lélegzettel a tudomásomra hozta 
– La Rive Gauche-nak hívnak, és ami egy 
üzlethelyiség előterében kialakított, Realite’ névre 
keresztelt bemutatótérben öltött formát. Sietve 
vacsoráztunk – még a desszertről is lemondtunk! –
, hogy a szórólapon feltüntetett 7:30-ra odaérjünk. 
Körülbelül kéttucatnyian lehettek odabent, amikor 
megérkeztünk, és kis csoportokba tömörültek egy 
sor, falra erősített síkképernyős monitor előtt. Az 
egész nagyon galériaszerűnek tűnt, amíg bele nem 
pillantottam az egyik szóróanyagba. Francia, angol 
és német magyarázat volt benne. Az angol 
részhez lapoztam, és beleolvastam. 

Már az első pár mondat után éreztem, hogy 
felszalad a szemöldököm. Valami kiáltványféle 
volt, cizellálatlanul szenvedélyes stílusban, amit 
nem lehet szépen fordítani, hacsak nem németre. 
A művészet frontvonalának egyéb területekre való 
kiterjesztéséről szólt, illetve a konzervatív és gyáva 



Akadémia által a művészet és az élet közé 
felállított határsorompó lerombolásáról. És bár 
Chris Burden, Rudolf Schwarzkogler, David 
Nebreda és mások már elkezdték feszegetni 
ezeket a határokat, itt az ideje, hogy valaki áttörje 
a falat, és átlépjen a XXI. századba. És ma este, 
ezzel az új darabbal, amelynek címe „fennifer 
lába”, pont ezt fogják tenni. 

Az egész borzasztóan szenvedélyes és 
idealisztikus volt, amiről mindig is az volt a 
véleményem, hogy nagyon veszélyes kombináció, 
ugyanakkor egy kicsit nevetségesnek is tartottam 
volna – ha észre nem veszem, hogy Valaki Más is 
annak tartja, nem is kicsit; valahonnan mélyen 
Dexter Kastélyának a kazamatáiból felszűrődött a 
Sötét Utas lágy, szisszenő nevetése, és ettől a 
reakciótól, mint mindig, most is élesebbé váltak az 
érzékszerveim és ugrásra kész állapotba kerültem. 
Úgy értem, de most komolyan; az Utas, amint 
örömet lel a művészetekben? 

Újdonkelt figyelemmel néztem körbe a 
galériában. A monitorok körül csoportosuló 
emberek elfojtott suttogása már nem a műértők 
tiszteletteljes visszafogottságának tűnt. Most már 
kiéreztem a hitetlenkedés, sőt a megdöbbenés 
felhangjait a majdnem-némaságukból. 

Ritára pillantottam. Összeráncolt szemöldökkel 
olvasott, miközben a fejét csóválta. 



– Chris Burdenről már hallottam, ő amerikai – 
mondta, – de ez a másik, ez a Schwarzkogler… – 
Belesült a névbe, végtére is mostanáig franciául 
tanult, nem németül. – Ó – szólalt meg ismét, és 
elpirult. Azt mondja, hogy levágta a saját… – 
Felemelte a pillantását, és végignézeti a 
helyiségben ácsorgó embereken, akik némán 
bámultak valamit a képernyőkön. – Ó, te jóságos 
ég – foglalta össze Rita. 

– Talán inkább menjünk – javasoltam, ahogy a 
belső barátom érezhetően egyre jobban kezdett 
szórakozni. 

De Rita már el is indult az első képernyő felé, 
és ahogy meglátta, mi megy rajta, leesett az álla, 
és enyhén reszketni kezdett, mintha egy nagyon 
hosszú és nehéz szót próbálna kimondani 
sikertelenül. 

– Az, az, az… – jött ki a száján. 
És a képernyőre vetett gyors pillantás 

meggyőzött arról, hogy Ritának megint igaza van: 
tényleg az volt az. 

A monitoron egy videofelvétel ment, amiben 
egy régimódi kokott öltözéket viselő fiatal nő 
szerepelt madártollakban és karkötőkben. De a 
szexuálisan kihívó testhelyzet helyett, amit a 
viselete megkövetelt volna, az egyik lábát az 
asztalra téve ácsorgott, és egy tizenöt 
másodperces rövid, néma, folyamatosan 
újrajátszott jelenetben a lábára nyomott egy 



bekapcsolt villanyfűrészt, és a kínszenvedéstől 
szélesre tátott szájjal hátravetette a fejét. Ekkor a 
felvétel visszaugrott az elejére, és a lány újból 
végigcsinálta az egészet. 

– Jóságos istenem – szólalt meg Rita. Majd 
megrázta a fejét. – Ez, ez valami trükkfelvétel. 
Biztos, hogy az. 

Én nem voltam ebben olyan biztos. Először is, 
az Utas már a tudomásomra hozta, hogy itt valami 
nagyon érdekes dolog folyik. És másodszor is, a 
nő arckifejezése nagyon ismerős volt számomra a 
saját művészeti kísérletezéseimből kifolyólag. 
Őszinte fájdalom tükröződött rajta, ebben egészen 
biztos voltam, valódi, súlyos szenvedés. 
Ugyanakkor kiterjedt kutatómunkám során még 
soha nem találkoztam olyasvalakivel, aki ilyen 
mértékű szenvedésnek lenne hajlandó kitenni saját 
magát. Nem csoda, hogy az Utas nem tudta 
visszafogni a kuncogását. Nem mintha én 
mulatságosnak tartottam volna a dolgot: ha az 
ilyesmi divatba jön, új hobbi után nézhetek. 

Ezzel együtt ez érdekes fordulat volt, és 
rendes körülmények között több mint szívesen 
megtekintettem volna a többi képernyő tartalmát is. 
De úgy tűnt számomra, hogy tartozom némi 
felelősséggel Rita iránt, és ez nem olyasmi volt, 
aminek a megtekintése után képes lehetne 
fenntartani napsugaras jó kedélyét. 



– Gyere – szóltam neki. – Menjünk, és együnk 
valami desszertet. 

De Rita csak a fejét rázta, és azt ismételgette, 
hogy biztos, hogy trükkfelvétel, majd továbbment a 
következő képernyőhöz. 

Én is vele mentem, és jutalmam egy újabb 
tizenöt másodperces felvétel volt ugyanazzal a 
nővel, ugyanabban az öltözékben. Ebben 
konkrétan mintha levágott volna egy darab húst a 
lábáról. Az arckifejezése itt már néma, végtelen 
szenvedést tükrözött, mintha a fájdalom már elég 
régóta tartana ahhoz, hogy megszokja, de még 
mindig sajogna. És furcsa módon erről az 
arckifejezésről egy másik nő arca jutott eszembe, 
annak a filmnek a végén, amit Vince Masuoka 
játszott le a legénybúcsúmon – ha jól emlékszem, 
az volt a címe, hogy Erőszak a fiúkollégiumban. A 
kimerültségen és a fájdalmon áttűnt egy vékony 
sugárnyi Most-Megmutattam-Nektek-fajta 
elégedettség, ahogy a nő végignézett a térde és a 
bokája között lévő arasznyi sávon, ahonnan 
csontig eltávolította a húst. 

– Ó, jóságos istenem – motyogta Rita. Majd 
valami oknál fogva elindult a következő monitor 
felé. 

Nem akarok úgy tenni, mintha érteném az 
embereket. Leginkább csak próbálom logikus 
szemmel nézni a világot, és ez általában csak 
hátráltat abban, hogy kitaláljam, mit miért tesznek. 



Úgy értem, legjobb tudomásom szerint Rita 
valóban olyan édes, kedves és optimista, mint 
Dorothy. Könnybe lábad a szeme egy útszéli 
macskatetemtől. Ennek ellenére itt maradt, és 
módszeresen halad végig egy kiállításon, ami 
egyértelműen sokkal csúnyább dolgokat mutat be, 
mint bármi, amit Rita csak el tudott képzelni. 
Pontosan tudja, hogy a következő felvételen 
ugyanaz fog szerepelni, naturalistán és 
hihetetlenül visszataszítóan. Ennek ellenére, 
ahelyett, hogy a nyakába szedné a lábát és 
eliszkolna innen, higgadtan folytatja útját a 
következő képernyő felé. 

További emberek sodródtak be, és 
végignéztem, ahogy átmennek a felismerésnek és 
megdöbbenésnek ugyanazon a folyamatán, mint 
mi. Az Utas egyértelműen élvezte a dolgokat, de 
az igazat megvallva, számomra az egész esemény 
kezdett egy kicsit büdösnek tűnni. Nem igazán 
tudtam magam beleélni a hangulatba, és élvezetet 
lelni a közönség szenvedésében. Mert igazából mi 
értelme volt az egésznek? Oké, Jennifer darabokat 
vág le a lábából. És akkor mi van? Miért vegye az 
ember a fáradtságot, hogy ilyen nagy fájdalomnak 
tegye ki magát, amikor az Élet előbb-utóbb minden 
bizonnyal gondoskodna erről? Mit akar Jennifer 
bizonyítani? Mi lesz a végső konklúzió? 

De Rita láthatóan elhatározta, hogy olyan 
rosszul fogja érezni magát, amennyire csak tudja, 



és fáradhatatlanul vándorolt az egyik felvételtől a 
másikig. Nekem meg nem volt jobb ötletem, mint 
hogy hűségesen kövessem, lovagiasan elviselve a 
rám mért feladatot, miközben Rita azt ismételgeti, 
hogy jóságos istenem, jóságos istenem, minden 
egyes újabb rettenetnél. 

A helyiség túlsó végében tömörült a legtöbb 
ember valamit bámulva a falnál, ami a másik 
irányba fordult, úgyhogy csak egy fémkeret szélét 
láttuk. Tisztán sütött az arcukról, hogy valami 
extrém dologról van szó, a műsor katartikus 
eleméről, és bennem kezdett feltámadni a 
türelmetlenség, hogy érjünk már oda és tudjuk már 
le a dolgot, de Rita ragaszkodott hozzá, hogy 
először nézzünk végig minden felvételt útközben. 
Mindegyiken ugyanaz a nő csinált valami újabb 
rettenetes dolgot a lábával, míg végül az utolsó, 
kicsit hosszabb filmen, amin már csak 
mozdulatlanul ült és bámulta a lábát, már semmi 
nem maradt belőle, csak a csupasz fehér csont a 
térde és a bokája között. A lábfején érintetlenül 
hagyta a húst, ami nagyon furcsán nézett ki a fehér 
csont végén. 

És Jennifer arckifejezése még furcsább volt; 
kimerült, győzedelmes fájdalom sütött róla, amiben 
egyértelműen benne volt, hogy szerinte bebizo-
nyított valamit. Megint rápillantottam a 
prospektusra, de továbbra sem derült ki 
számomra, hogy mi lehet az a valami. 



Ritáról sem lehetett leolvasni semmit. Szótlan 
némaságba burkolózott, és csak bámulta az utolsó 
filmet, amíg háromszor le nem ment, majd végül 
utoljára megcsóválta a fejét, és egyfajta 
hipnózisban elindult arra, ahol a legnagyobb 
csoport tömörült a fémkeretbe foglalt Valami körül 
a helyiség végében. 

Mint bebizonyosodott, az volt a kiállítás 
messze legérdekesebb darabja, a mézesmadzag, 
már ami engem illet, és az Utas is egyetértően 
nevetett fel. Rita most először képtelen volt 
kipréselni a száján, hogy jóságos istenem. 

Ott volt kiállítva egy nyers fából ácsolt kockán, 
acél keretben Jennifer lábszárcsontja. Az egész, 
minden, ami térdtől lefelé volt. 

– Hát – szólaltam meg –, legalább most már 
biztosan tudjuk, hogy nem trükkfelvétel volt. 

– Ez műanyag – ellenkezett Rita, de ezt 
szerintem ő sem hitte el. 

Odakint a világ legelbűvölőbb városának 
ragyogó fényei között a templomharangok elütötték 
a nyolc órát. De bent a kicsiny galériában nagyon 
kevesen érezték magukat elbűvölve ebben a 
pillanatban, és a harangszó szokatlanul 
hangosnak tűnt – majdnem elég hangosnak 
ahhoz, hogy elnyomjon egy másik zajt, egy halk, 
ismerős hang sziszegését, ami azt tudatta velem, 
hogy a dolgok mindjárt még érdekesebb fordulatot 
vesznek, és mivel már megtanultam, hogy ennek a 



hangnak szinte mindig igaza van, megfordultam, 
hogy megnézzem, miről van szó. 

És valóban, a történet még bonyolultabbá vált, 
amikor a helyiség bejárata felé néztem. Mert a 
szemem láttára nyílt ki az ajtó, és lépett be rajta 
flittersuhogás közepette maga Jennifer. 

Korábban is csendesnek tűnt a helyiség, de az 
maga volt a riói karnevál ahhoz a némasághoz 
képest, ami a mankókon végigbicegő Jennifer 
nyomában támadt. Sápadt volt, és beesett arcú. A 
kokett öltözék lazán lógott le a testéről, és lassan, 
óvatosan lépkedett, mintha még nem szokta volna 
meg a mankózást. Tiszta, fehér kötés borította a 
frissen elveszített lába csonkját. 

Ahogy Jennifer közeledett felénk, akik a 
kiállított lábszárcsont körül ácsorogtunk, éreztem, 
hogy Rita hátrálni kezd, kerülve bármiféle 
kapcsolat lehetőségét a féllábú nővel. 
Rápillantottam; majdnem olyan sápadt volt, mint 
Jennifer, és láthatóan beszüntette a lélegzést. 

Visszanéztem. Ritához hasonlóan a tömeg 
többi tagja is mozdulatlan tekintetét Jennifer arcára 
szegezve hátrált a lány útjából, aki végül csak húsz 
centiméterre a lába előtt állt meg. Egy hosszú 
pillanaton keresztül csak nézte, láthatóan nem 
lévén tudatában, hogy egy egész tömeget fosztott 
meg az oxigéntől. Azután levette az egyik kezét a 
mankóról, előrehajolt, és megérintette a 
lábszárcsontot. 



– Szexi – szólalt meg. 
Rita elájult. 
 



 
 
 
 
 

HARMADIK FEJEZET 
 
 
Két nappal később, péntek este értünk haza 

Miamiba. A repülőtér rosszindulatú forgataga és a 
csomagkiadó szalag körüli káromkodás és 
lökdösődés már-már örömkönnyeket csalt a 
szemembe. Valaki megpróbált elsétálni Rita 
bőröndjével, majd rám vicsorgott, amikor 
megszereztem, és ennél szívélyesebb 
fogadtatásra nem is volt szükségem. Jó volt újra 
otthon lenni. 

És ha mégis igényt tartottam volna ennél 
szívélyesebb fogadtatásra, hétfő reggel, a 
szabadságomat követő első munkanapomon meg 
is kaptam. Ahogy kiléptem a liftből, Vince 
Masuokába ütköztem. 

– Dexter – szólalt meg olyan hangon, amit 
melegként és örvendezőként tudnék jellemezni –, 
hoztál fánkot? 

Igazán szívmelengető volt a gondolat, hogy 
hiányoltak, és biztos vagyok benne, hogy ha lenne 
szívem, minden bizonnyal át is melegedett volna. 



– Már nem eszem fánkot – tájékoztattam. – Én 
már csak croissant-t eszem. 

Vince meglepetten pislogott. 
– Hogyhogy? 
– Je suis Parisienne – válaszoltam. 
Vince megcsóválta a fejét. 
– Hát, pedig hoznod kellett volna fánkot – 

mondta. – Egy nagyon furcsa ügyet kaptunk a 
South Beachen ma reggel, és arrafelé nincsen 
fánkos. 

– Quel tragique – sajnálkoztam. 
– Ma egész nap ilyen leszel? – érdeklődött 

Vince. – Mert lehet, hogy különösen hosszú nap áll 
előttünk. 

És ami azt illeti, valóban hosszú nap volt, amit 
még hosszabbá tett a riporterek és más szájtátók 
őrült rohama, akik már tömött sorokban gyüle-
keztek a South Beach legdélibb csücskétől nem 
messze lévő partszakasz körül, amit sárga 
rendőrségi kordon választott le. Már akkor izzadni 
kezdtem, amikor keresztülnyomakodtam a 
tömegen, ki a homokra, oda, ahol Angel Batista-
Nem-Rokont láttam, amint négykézláb vizsgál 
valami mások számára láthatatlan dolgot. 

– Mi a furcsa? – kérdeztem. 
Angel fel se pillantott. 
– Béka mellekkel – válaszolta. 



– Biztos vagyok benne, hogy ez is igaz. De 
Vince azt mondta, ezekben a holttestekben is van 
valami furcsa. 

Angel összehúzta a szemöldökét, és még 
közelebb hajolt valamihez. 

– Nem félsz a homoki bolháktól? – kérdeztem. 
Angel csak bólintott. 
– Valahol máshol ölték meg őket – mondta. – 

De az egyikükből egy kicsit csöpögött valami. – 
Összehúzta a szemöldökét. – Nem vér. 

– Milyen szerencse ez nekem. 
– Továbbá – rakott valami láthatatlant Angel 

egy csipesz segítségével egy nejlonzacskóba –, 
valaki fel is… – Ezzel elhallgatott, nem a 
láthatatlan izékkel kapcsolatos okok miatt, hanem 
mintha azt a szót kereste volna, amivel nem ijeszt 
el, és a csendben meghallottam a nyújtózkodó 
szárnyak egyre hangosodó suhogását a 
Dextermobil sötét Hátsó Üléséről. 

– Mit? – kérdeztem, amikor elfogyott a 
türelmem. 

Angel alig észrevehetően megcsóválta a fejét. 
– Valaki fel is… díszítette őket – fejezte be, és 

mintha megtört volna egy átok, megmozdult, 
lezárta a műanyag tasakot, óvatosan lerakta maga 
mellé, majd visszaereszkedett féltérdre. 

Ha ez minden mondanivalója a témában, akkor 
kénytelen leszek a saját szememmel megnézni, 



miről szólt az a nagy, sziszegős némaság. 
Úgyhogy sétáltam még hat métert a testekig. 

Ketten voltak, egy férfi és egy nő, olyan 
harmincasoknak tűntek, és nem a szépségükért 
választották őket. Mindketten sápadtak voltak, 
túlsúlyosak és szőrösek. A testüket gondosan 
elrendezte valaki két rikító strandtörölközőn, azon 
a fajtán, ami olyan népszerű a középnyugati 
turisták körében. A nő ölében mintegy mellékesen 
egy élénk rózsaszínű könyv feküdt kinyitva, az a 
csiricsáré borítós fajta, amit a michiganiek 
szeretnek magukkal hurcolni nyaralás közben: a 
Turistaszezon. Egy tökéletesen átlagos házaspár, 
pihenés közben a strandon. 

A boldogság kihangsúlyozása érdekében – 
amit ilyenkor éreznie illik az embernek – 
mindkettőjüknek egy félig átlátszó álarcot 
erősítettek a fejére, valószínűleg ragasztóval, azt a 
fajtát, ami egy nagy műmosolyt varázsol a 
viselőjére, ugyanakkor látni engedi a valódi arcát 
is. Miami, az örök mosolyok hazája. 

Mármint ha nem nézzük, hogy ennek a 
párosnak szokatlan okok csaltak az ajkára 
mosolyt, olyan okok, amelyek a bugyogásból ítélve 
mintha kuncogórohamot váltottak volna ki a Sötét 
Utasból. A két testet a mellkastól a csípőig 
felhasították, majd lehántották róluk a húst, hogy 
látsszon, mi van alatta. Nem volt szükség sötét 
barátom kitörő, sziszegő jókedvére ahhoz, hogy 



megállapítsam, miszerint a belsőségek ebben az 
esetben egy kissé eltérnek a szokásostól. 

A szabványtrutyit mind eltávolították, ami 
szerintem nagyon szép kezdés volt. Semmi 
szörnyű, undorító bélkupac, vagy egyéb csillogó, 
rettenetes belsőség. Hanem az összes borzalmas, 
véres izét kikanalazták. A nő testüregét ezt 
követően ügyes kézzel és ízlésesen egy trópusi 
gyümölcskosárrá változtatták, olyanná, mint 
amilyennel a kitüntetett vendégeket fogadják a 
jobb szállodákban. Pár mangót, papayát, 
narancsot és grapefruitot láttam, továbbá egy 
ananászt, és természetesen néhány banánt. Még 
egy élénkpiros masnit is kötöttek a bordákra, a 
gyümölcsök közül pedig egy üveg olcsó pezsgő 
kandikált ki. 

A férfit egy kissé hétköznapibb gyűjteménnyel 
díszítették fel. A színes, vonzó gyümölcsök helyett 
az ő gyomrába egy nagy, hivalkodó 
napszemüveget raktak, egy búvárszemüveget 
pipával, egy flakon naptejet, egy doboz rovar-
riasztót, és egy kistányérnyi pastelest, vagyis kubai 
aprósüteményt. Ez nagy pazarlásnak tűnt ebben a 
fánknélküli, homokos vadonban. A testüreg 
oldalába valami szórólapot vagy prospektust 
dugtak. Nem láttam a címét, úgyhogy lehajoltam, 
hogy közelebbről is megnézzem; a South Beach-i 
fürdőruhás falinaptár volt. A naptár mögül egy 
fűrészes sügér feje kukucskált ki, amelynek nagyra 



tátott halszája a férfi arcára ragasztott maszkéra 
kísértetiesen hasonlító mosolyba merevedett. 

Mögöttem a homokban léptek csikorgása 
hangzott fel, úgyhogy megfordultam. 

– Valamelyik haverod volt? – kérdezte a 
húgom, Deborah, a testek felé biccentve, 
miközben odasétált mellém. Lehet, hogy úgy 
kellene mondanom, Deborah őrmester, mivel 
munkaköri kötelességem, hogy tiszteletet 
tanúsítsak azok iránt, akik elérték ezt a magas 
rangot a rendőrség kötelékében. És én általában 
nagyon udvarias is vagyok, annyira, hogy még az 
ilyen csípős megjegyzéseket is figyelmen kívül 
hagyom. De annak a dolognak a látványa, amit 
Deborah a kezében tartott, kisöpört a fejemből 
minden munkaköri kötelességet. Valahogy sikerült 
rátennie a kezét egy fánkra – egy bajor krémesre, 
a kedvencemre – és ebben a pillanatban éppen 
egy nagyot harapott belőle. Ez rettenetes 
igazságtalanságnak tűnt. 

– Mit gondolsz, tesó? – kérdezte teli szájjal. 
– Azt gondolom, hogy nekem is hozhattál 

volna fánkot – válaszoltam. Deborah akkorát 
mosolygott, hogy kivillant az összes foga, ami nem 
vált éppen előnyére, mivel az ínyét még mindig a 
szóban forgó fánk csokoládéborítása keretezte. 

– Hoztam – válaszolta. – De éhes lettem, és 
megettem. 



Jó volt mosolyogni látni a húgomat, mivel az 
elmúlt pár évben nem nagyon csinált ilyet; úgy 
tűnt, az ilyesmi nem igazán illik bele a fejében élő 
zsaruképbe. De ennek láttán nem töltöttek el 
meleg testvéri érzelmek, leginkább azért, mert 
fánkok sem töltöttek el, és ez elég érzékenyen 
érintett. Ezzel együtt, a kutatásaim során 
megtanultam, hogy a családi boldogság a második 
legjobb dolog, úgyhogy megpróbáltam a tőlem 
telhető legjobb arcot vágni hozzá. 

– Örülök, hogy jóllaktál – mondtam. 
– Nem, nem örülsz, duzzogsz – állapította meg 

Deborah. – Szóval mit gondolsz? – Ezzel a 
szájába tuszkolta a bajor krémes maradékát, és 
ismét a holttestek felé intett a fejével. 

Természetesen, ha valakinek, Deborah-nak 
mindenképpen joga van ahhoz, hogy profitáljon az 
ilyen beteges, perverz állatokkal kapcsolatos 
ismereteimből, mivel ő az egyetlen rokonom, és én 
magam is beteges, illetve perverz vagyok. De 
eltekintve az Utas lassan elhaló vidámságától, nem 
támadt semmilyen megérzésem azzal 
kapcsolatban, hogy vajon miért rendezték ezt a két 
testet olyan csendéletbe, amilyenbe egy nagyon 
beteg lelkivilágú reklámszakember tenné. Pár 
másodpercig némaságba burkolózva 
összpontosítottam, és úgy tettem, mintha a 
testeket tanulmányoznám, de nem láttam és nem 
hallottam semmit, leszámítva egy halk, türelmetlen 



torokköszörülést a Cháteau Dexter mélyének 
árnyai közül. De Deborah valamiféle 
kinyilatkoztatásra számított. 

– Borzasztó kimódoltnak tűnik – nyögtem ki. 
– Milyen szép szó – válaszolta Deborah. – Mi a 

faszt jelent? 
Haboztam. A szokatlan bűnügyekkel 

kapcsolatos kiemelkedő tehetségem jóvoltából 
általában nagyon könnyen összeáll a fejemben, 
hogy miféle pszichológiai zavar hozhatta létre az 
emberi maradványok szóban forgó kupacát. De 
ebben az esetben semmi nem ugrott be. Még a 
hozzám hasonló vérbeli szakértőknek is 
megvannak a maguk korlátai, és belső segítőmmel 
egyszerűen képtelenek voltunk rájönni, egy 
emberből milyen trauma válthat ki ellenállhatatlan 
késztetést arra, hogy gyümölcskosarat csináljon 
egy molett nőből. 

Deborah várakozóan nézett. Nem akartam 
félrebeszélni, nehogy valódi megérzésnek vegye, 
amit mondok, és rossz nyomon induljon el. 
Másrészről viszont a hírnevem megkövetelte, hogy 
mint szakértő, véleményt nyilvánítsak. 

– Semmi konkrétumot – mondtam. – Csak 
annyi, hogy… – És egy pillanatra elhallgattam, 
mert ráébredtem, hogy amit mondani fogok, az 
mégiscsak valódi megérzés, és ebben az Utas 
csendes, bátorító kacagása is megerősített. 



– Mi van már, az isten áldjon meg? – 
ripakodott rám Deborah, engem pedig némi 
megkönnyebbüléssel töltött el, hogy látom 
visszatérni a dolgokat a megszokott morcos 
kerékvágásba. 

– Ezt a normálisnál sokkal több hidegvérrel 
követték el. 

Deb felhorkantott. 
– A normálisnál – ismételte meg. – Mármint a 

normális ebben az esetben te lennél? 
Meglepett, milyen személyeskedővé kezdenek 

válni a megjegyzései, de ezt is elengedtem a fülem 
mellett. 

– Azokhoz képest nem normális, aki ilyesmire 
képes – magyaráztam. – Kellene lennie némi 
szenvedélynek, arra utaló jeleknek, hogy bárki is 
tette ezt, az illető nagyon, izé… nagyon meg 
akarta tenni. Nem ilyennek kellene lennie. Nem 
olyannak, hogy na lássuk, mivel tudok elszórakozni 
utána. 

– Neked ez szórakoztató? – kérdezte Deb. 
Megráztam a fejem, idegesen, hogy 

szándékosan félreérti, amit mondok.  
– Nem, nem az, pontosan ezt próbálom 

elmagyarázni. Elvben a gyilkosság része a 
szórakoztató, és ennek látszania kellene a 
testeken. Ehelyett ez egyáltalán nem a gyilkolásról 
szólt, az csak a végkifejlet eszköze volt. Nem 
pedig maga a végkifejlet… Miért nézel így rám? 



– Szóval te ezt érzed, amikor ilyesmit csinálsz? 
Ezzel azért sikerült belém fojtania a szót, és az 

szokatlan helyzet volt Dörzsölt Dexter számára, aki 
mindig tartogat tarsolyában egy szellemes 
riposztot. Deborah-nak még mindig nem sikerült 
feldolgoznia, amit megtudott a valódi énemről, és 
amit megtudott arról, hogy mivé nevelt az apja, én 
pedig elismertem, hogy nehéz lehet ezzel minden 
nap szembenéznie, különösen munka közben – 
ami számára végtére is abból áll, hogy a hozzám 
hasonlókat levadássza és elküldje a Vén 
Szikráshoz. 

Másrészt viszont nem olyasmiről volt szó, 
amiről a fesztelenséget akár csak megközelítő 
állapotban is tudnék beszélni. Még Deborah-val is 
olyan lenne, mint amikor az orális szexről 
beszélget az anyjával az ember. Úgyhogy inkább 
egy picit arrébb tereltem a témát. 

– Úgy értem – mondtam –, ez mintha nem a 
gyilkolásról szólt volna. Hanem arról, amit utána 
csinál a testekkel az ember. 

Deborah egy másodpercre rám meredt, majd 
megcsóválta a fejét. 

–Nagyon örülnék, ha tudnám, hogy ez 
szerinted mi a faszt jelent – válaszolta. – De azt 
hiszem, még jobban örülnék, ha azt tudnám, mi a 
fasz jár a fejedben. 



Vettem egy mély levegőt, és lassan 
kiengedtem. Megnyugtató hangja volt, az Utaséra 
emlékeztetett. 

– Figyelj, Debs – mondtam –, arról van szó, 
hogy szerintem nem egy gyilkossal van dolgunk – 
olyasvalakivel van dolgunk, aki halott testekkel 
szeret játszani, nem pedig élőkkel. 

– És ez számít? 
– Igen. 
– De azért öl embereket? 
– Hát, erősen úgy tűnik. 
– És valószínű, hogy újra megteszi majd? 
– Valószínű – válaszoltam elnyomva a belső 

bizonyosság hideg kaccantását, amit csak én 
hallhattam. 

– Akkor meg mi a különbség? – kérdezte Deb. 
– Az a különbség, hogy itt nem lesznek 

hasonlóságok. Nem lehet tudni, mikor teszi meg 
majd újra, vagy kivel teszi meg, vagy bármi 
olyasmit, ami általában segíteni szokott a 
nyomozásban. Nem tehetsz mást, mint hogy vársz, 
és reménykedsz, hogy szerencséd lesz. 

– A francba – válaszolta Deb. – Mindig is 
utáltam várni. 

Egy kis nyüzsgés támadt arrafelé, ahol 
parkoltunk, és egy túlsúlyos nyomozó, bizonyos 
Coulter igyekezett felénk sebesen csoszogva a 
homokban. 

– Morgan – szólalt meg. 



– Igen? – válaszoltuk mindketten. 
– Nem maga – nézett rám. – Maga. Debbie. 
Deborah fintorgott egyet, mivel utálja, ha 

Debbie-nek szólítják. 
– Mi van – vakkantotta. 
– Ebben az ügyben én leszek a társa – mondta 

Coulter. – A kapitány azt mondta. 
– Én előbb voltam itt – felelte Deb. – És nincs 

szükségem társra. 
– Hát most már van – szögezte le Coulter. 

Meghúzott egy nagy üdítősüveget. – Van még egy 
ilyen – kapkodott levegő után. – Odaát Fairchild 
Gardensben. 

– Hogy te milyen szerencsés vagy – néztem 
Deborah-ra. A húgom rám meredt, mire vállat 
vontam. – Most már nem is kell várnod – 
magyaráztam. 

 



 
 
 
 
 

NEGYEDIK FEJEZET 
 
 
Miamiban az egyik legnagyszerűbb dolog a 

polgárok rendületlen elszántsága, hogy mindent 
leaszfaltozzanak. Szép városunk egy szubtrópusi, 
élettől nyüzsgő ligetként kezdte, tele állatokkal és 
növényekkel, és csak pár év kemény munkájába 
telt, hogy eltűnjön az összes növény, és 
elpusztuljon az összes állat. Az emlékük 
természetesen megmaradt a helyüket elfoglaló 
lakóparkokban. Íratlan törvény, hogy minden új 
építkezési területet az után neveznek el, amit 
elpusztítottak, hogy megépülhessen. A sasokat 
irtották ki? Sasfészek Életközösség. A párducokat 
ölték le? Futó Párduc Liget. Egyszerű, elegáns, és 
meglehetősen jövedelmező. 

Nem arra akarok célozni, hogy ez a Fairchild 
Liget egy parkoló lenne, ahol leölték az összes 
Fairchildot és az ő tulipánjaikat. Sőt. Ha bárminek 
is, ez a hely a növények bosszújának a fellegvára. 
Az embernek természetesen el kell hajtania pár 
Orchidea-öböl és Ciprus-völgy mellett, de amikor 
odaér, a fák és orchideák természetesnek tűnő 



hatalmas vadonja köszönti, a sövénytrimmelő 
emberiségnek szinte nyoma sem marad. 
Leszámítva természetesen a busznyi 
turistacsoportokat. Ezzel együtt tényleg van ott egy 
vagy két hely, ahol lehet olyan pálmafát látni, ami 
mögött nem villognak neonfények, és úgy 
egészében véve rám általában megnyugtató 
hatással van egy séta a fák és a vegetáció között, 
távol a város zajától. 

De aznap reggel a parkoló tele volt, mire 
odaértünk, mivel a Ligetet lezárták, amikor 
felfedezték benne a Borzalmakat, és a látogatásra 
készülő emberek a bejáratnál tolongtak, abban 
reménykedve, hogy bejutnak, kihúzhatják a helyet 
az útikönyvükből, és esetleg még valami 
szörnyűséget is látnak, amitől megdöbbenést 
tettethetnek. Miami, a tökéletes üdülőhely: 
orchideák és hullák. 

Még két kétes nemi identitású fiatalember is 
volt ott videokamerával, akik a tömegben köröztek, 
és nem mást vettek filmre, mint az ott ácsorgó és 
várakozó embereket. És ahogy haladtak, időnként 
azt kiáltották, hogy „gyilkosság a Ligetben”, meg 
hasonló lelkesítő dolgokat. Talán nagyon jó helyet 
kaptak a parkolóban, és nem akarták otthagyni, 
mivel már egy talpalatnyi hely sem maradt, ahova 
egy egykerekűnél nagyobb járművet le lehetett 
volna állítani. 



Deborah természetesen egy Miamiban felnőtt 
miami zsaru; végighajtott a céges Fordjával a 
tömegen, és közvetlenül a park főbejárata előtt állt 
meg, ahol már több másik rendőrautó is parkolt, 
majd kiugrott a kocsiból. Mire én is kiszálltam, már 
egy ott ácsorgó egyenruhás rendőrrel beszélgetett, 
egy alacsony, testes fickóval, akit Meltzernek 
hívnak, és akit távolról ismerek. A rendőr az egyik, 
a bejárattól távolabb lévő ösvényre mutatott, és 
Deborah már el is száguldott mellette az ösvény 
felé. 

Olyan gyorsan követtem, ahogy csak tudtam. 
Hozzászoktam már, hogy Deborah nyomában 
szedem a lábam, mintha fogócskáznánk, mivel a 
bűnügyi helyszíneken mindig rohanva közlekedett. 
Eddig az udvariasság visszatartott attól, hogy 
rávilágítsak, miszerint a sietsége teljesen 
értelmetlen. Az áldozat végtére is már nem tud 
elszaladni. Ennek ellenére Deborah rohant, és 
elvárta tőlem, hogy a közelében maradjak, és 
megmondjam neki, mit gondol a dologról. Úgyhogy 
még mielőtt szem elől veszítettem volna ebben a 
gondozott dzsungelben, utána siettem. 

Végül abban a pillanatban értem utol, amikor 
hirtelen megtorpant egy kis tisztás szélén, a 
legfőbb ösvénytől távol, az Esőerdőnek elnevezett 
területen. Egy pad állt itt, amin a fáradt 
természetbarátok megpihenhettek, hogy erőt 
gyűjtsenek a virágok között. De ó, jaj szegény 



ziháló Dexternek, aki csak kapkod a levegő után a 
rögtönzött futóversenynek köszönhetően, a padot 
már elfoglalta valaki, akinek vitathatatlanul 
nagyobb szüksége volt arra, hogy leülhessen, mint 
nekem. 

A vízfolyás mellett ült egy pálmafa árnyékában, 
bő pamutsortban, abban a vékony fajtában, ami 
valahogy befurakodott mostanában az elfogadott 
utcai öltözékek közé, és olyasfajta vietnami 
papucsban, ami általában együtt jár ezzel a sorttal. 
Ezenkívül egy „Butheaddel vagyok” feliratú pólót 
viselt, továbbá egy nyakba akasztott 
fényképezőgépet, és egy csokrot markolászott. Bár 
nem a hagyományos értelemben véve, ugyanis a 
fejét pedánsan eltávolították, és a helyére trópusi 
virágok tiritarka özönét illesztették, a csokor pedig 
virágok helyett élénk színű, hivalkodó belekből állt, 
középen azzal, ami minden bizonnyal egy szív 
lehetett, és az egészet körülzümmögte egy lelkes 
légyraj. 

– Szemétláda – mondta Deborah, és nem 
igazán lehetett belekötni az érvelésébe. – 
Istenverte szemétláda. Hármat egy napon. 

– Még nem tudjuk, hogy van-e kapcsolat az 
esetek között – emlékeztettem óvatosan, mire rám 
meredt. 

– Azt akarod mondani, hogy KÉT ilyen seggfej 
is rohangálhat errefelé egyszerre? – esett nekem. 



– Hát, ez nem tűnik valószínűnek – ismertem 
be. 

– Hát ebben kibaszottul igazad van. Nekem 
pedig itt fog lihegni a nyakamban Matthews 
kapitány és a keleti part összes újságírója. 

– Biztos jó buli lesz – válaszoltam. 
– Szóval mit mondjak majd nekik? 
– Hogy több nyomon göngyölítjük fel a 

szálakat, és reméljük, hamarosan valami 
konkrétabbal is szolgálhatunk – javasoltam. 

Deborah egy nagyon nagy és nagyon mérges 
hal arckifejezésével meredt rám, csupa fog és 
kimeresztett szem volt. 

– Erre a faszságra nélküled is emlékszem – 
hozta tudomásomra. – Még az újságírók is betéve 
fújják ezt a faszságot. És Matthews kapitány találta 
ki ezt a faszságot. 

– Akkor milyen faszság érdekelne? – 
tudakoltam udvariasan. 

– Olyan faszság, amiből kiderül, mi ez itt, 
seggfej. 

Elengedtem a fülem mellett a húgom 
sértegetéseit, és visszapillantottam újdonsült, 
természetkedvelő barátunkra. A szándékolt 
könnyedség hangulata hatotta át a tetem 
testtartását, ami komoly kontrasztot alkotott a 
ténnyel, miszerint ez konkrétan egy 
visszafordíthatatlanul halott és lefejezett emberi 
lény volt. Láthatóan nagy gondossággal 



rendezgették el, és megint az a halvány 
benyomásom támadt, hogy ez a végső élettelen 
kép fontosabb volt, mint a tényleges gyilkosság. 
Ezt egy kicsit idegesítőnek találtam, a Sötét Utas 
gúnyos nevetése ellenére. Olyan volt, mintha 
valaki azért viselné el a szexuális együttlét minden 
kínját s keservét, hogy utána rágyújthasson egy 
cigarettára. 

És ugyanilyen idegesítőnek találtam azt is, 
hogy csakúgy, mint az előző helyszínen a két 
hullával, itt sem kaptam egy árva tippet sem az 
Utastól, leszámítva némi elvont, elismerő nevetést. 

– Úgy tűnik – mondtam habozva –, mintha 
valami kinyilatkoztatás lenne a célja. 

– Kinyilatkoztatás – ismételte utánam Deborah. 
– Miféle kinyilatkoztatás? 

– Nem tudom. 
Deborah még egy pillanatra rajtam tartotta a 

szemét, majd megcsóválta a fejét. 
– Milyen szerencse, hogy itt vagy nekem 

segíteni – mondta, és még mielőtt előállhattam 
volna valami méltó visszavágással, amivel 
megvédem magam, és egyúttal csípek egyet 
Deborah-n, a helyszínelők csapata dúlta fel a 
tisztásunk békéjét, és kezdett fényképezni, 
méricskélni, ujjlenyomatot venni, és bekukucskálni 
minden olyan résbe, ahol a válasz rejtőzhet. 
Deborah azonnal elfordult, hogy beszéljen Camilla 
Figg-gel, az egyik laboránssal, engem pedig 



magamra hagyott a kínzó tudattal, hogy csalódást 
okoztam a húgomnak. 

Biztosra veszem, hogy rettenetesen 
szenvedtem volna, ha képes lennék a 
lelkifurdalásra, vagy egyéb bénító emberi 
érzelmekre, de ez nem az erősségem, úgyhogy 
semmi ilyesmit nem éreztem – vagy bármi 
egyebet, az éhségen kívül. Visszamentem a 
parkolóba, és Meltzer közrendőrrel beszélgettem, 
amíg nem jött valaki, aki vissza tudott vinni a South 
Beach-i helyszínre. Otthagytam a 
munkaeszközeimet, és még csak el sem kezdtem 
keresni az esetleges vérnyomokat. 

A délelőtt hátralévő részét ingázással töltöttem 
a két helyszín között. Nagyon kevés tényleges 
munkám akadt a vérfoltokkal, nem volt belőlük 
több, csak pár apró, majdnem száraz folt a 
homokban, ami arra utalt, hogy a parton talált párt 
valahol máshol ölték meg, és csak utána vitték oda 
a strandra. Meglehetősen biztos voltam benne, 
hogy mindannyiunkban már jóval előbb felmerült 
ez a lehetőség, mivel nagyon valószínűtlen, hogy 
bárki is ekkora nyilvánosság előtt végezze el azt a 
rengeteg hentesmunkát és rendezgetést, úgyhogy 
meg sem említettem a dolgot Deborah-nak, aki 
már eleve a célját kereső őrjöngés állapotában 
volt, én pedig nem akartam, hogy engem pécézzen 
ki. 



Az egyetlen valódi áttörés a nap során 
kevéssel egy óra előtt következett be, amikor 
Angel-Nem-Rokon felajánlotta, hogy visszafuvaroz 
a kis munkahelyi odúmba, és útközben 
megállhatunk a Calle Ochónál, hogy megebé-
deljünk a kedvenc kubai éttermében, a 
Habanitában. Ott ettem egy nagyon finom kubai 
marhasültet a kötelező kiegészítőivel, és ittam két 
cafecitát a süteményem mellé, amitől sokkal 
jobban éreztem magam. Amikor visszaérkeztem az 
épületünkhöz, megvillantottam a jelvényemet, és 
elindultam a lift felé. 

Miközben a liftajtó becsukódott, mintha egy kis 
bizonytalan rebbenést éreztem volna az Utas 
irányából, úgyhogy hallgatózni kezdtem, mert nem 
tudtam, hogy vajon ez a reggeli henteskarnevállal 
összefüggő reakció, vagy csak túl sok hagyma volt 
azon a marhasülten. De semmi egyebet nem 
tudtam kivenni, leszámítva a láthatatlan, fekete 
szárnyak enyhe megfeszülését, ami gyakran 
annak a jele, hogy nem úgy mennek a dolgok, 
ahogy kellene. Hogy ez hogyan történhet meg egy 
liftben, azt nem tudtam, de felmerült bennem, hogy 
esetleg a hosszasabb szabadság alatt, amit az 
Utas Moloch miatt vett ki, talán egy kicsit 
nyugtalanabb, ijedősebb lett. Természetesen nem 
örülnék, ha az Utasom használhatatlanná válna, és 
már latolgatni kezdtem, hogy mihez is kezdhetnék 



abban a helyzetben, amikor kinyílt a lift ajtaja, és 
minden kérdésemre választ kaptam. 

Mintha tudta volna, hogy mi leszünk a 
felvonóban, úgy állt ott Doakes őrmester 
mozdulatlan tekintettel pontosan arra a pontra 
meredve, ahol mi álltunk, és ezzel komoly 
döbbenetet ébresztve bennem. Az őrmester soha 
nem kedvelt engem; mindig élt benne az oktalan 
gyanú, hogy én valamiféle szörnyeteg lehetek, 
amiben természetesen igaza volt, és elszántan 
próbálta ezt valami módon rám bizonyítani. De egy 
amatőr sebész elkapta őt, majd eltávolította 
mindkét kezét, lábfejét, és a nyelvét, és bár 
meglehetősen sok kellemetlenségen mentem át, 
miközben megpróbáltam megmenteni – és egy 
szava sem lehet, a legnagyobb részét végül is 
megmentettem –, arra a következtetésre jutott, 
hogy erről az új, visszametszett állapotáról is én 
tehetek, amitől csak még kevésbé kezdett 
kedvelni. 

Még az a tény sem tartotta vissza, hogy nyelv 
híján immár képtelen a legkevésbé is koherens 
módon szóban kifejezni magát; ennek ellenére 
próbálkozott vele, mi, többiek pedig kénytelenek 
voltunk megbirkózni ezzel az ismeretlen, idegen 
nyelvvel, ami hemzsegett a G és N hangoktól, 
továbbá olyan sürgető és agresszív tónusban 
adták elő, hogy már a megfejtésre tett 



próbálkozások közben is a vészkijáratot kezdte 
keresni az ember a tekintetével. 

Úgyhogy felkészültem egy adag dühös 
halandzsára, Doakes pedig olyan arckifejezéssel 
bámult, amit az emberek általában az idős 
hölgyeken erőszakot tevőknek tartanak fent. 
Lassan felmerült bennem, hogy mi lenne, ha 
egyszerűen csak félretolnám és elmennék 
mellette, ám semmi egyéb nem történt, amíg a 
liftajtó el nem kezdett automatikusan csukódni. De 
még mielőtt elszökhettem volna előle, Doakes 
előrelendítette a jobb kezét – konkrétan egy 
csillogó acélkampót –, és megállította az ajtót. 

– Köszönöm – mondtam, és ráutaló jelleggel 
elindultam előre. De Doakes nem hátrált meg, még 
csak nem is pislogott, és nem tudtam, hogy 
juthatnék tovább anélkül, hogy fellökném. 

Doakes továbbra is rajtam tartotta 
mozdulatlan, gyűlölettel telt tekintetét, közben 
felemelt egy kicsi, ezüstszínű tárgyat, ami akkora 
lehetett mint egy keményfedeles könyv. Felnyitotta, 
mire kiderült, hogy egy apró kézi számítógépről 
vagy PDA-ról van szó, amit Doakes, anélkül, hogy 
levette volna rólam a szemét, megbökött a 
kampójával. 

– Tegye az asztalomra – szólalt meg testetlen 
férfihangon a PDA, mire Doakes egy kicsit még 
erősebben kezdett vicsorogni, és még egyszer oda 
bökött. – Feketén, két cukorral – mondta a hang, 



majd újabb bökés következett. – Minden jót – 
hangzott fel ismét a rendkívül kellemes bariton, 
ami sokkal jobban illett volna egy vidám, jól táplált 
fehér amerikai férfihez, mint ehhez a vészjósló 
külsejű sötét gépemberhez, aki ennyire csak a 
bosszúállásnak él. 

De legalább most már kénytelen volt levenni 
rólam a tekintetét, hogy lepillantson a kezében 
tartott eszköz billentyűzetére, és miután egy 
darabig minden bizonnyal az előre rögzített 
mondatok listáját tanulmányozta, végül megtalálta 
a jó gombot. 

– Még mindig figyellek – szólalt meg a jó 
kedélyű bariton, és vidám, lelkes hangjától minden 
bizonnyal jobban kellett volna magam éreznem a 
bőrömben, de az a körülmény, hogy valójában 
csak Doakes üzenetét közvetítette, valamicskét 
rontott a hatáson. 

– Ez nagyon hízelgő – válaszoltam. – 
Megtisztelnél azzal, hogy most azt figyeled majd, 
amint kisétálok a liftből? 

Egy pillanatra az a benyomásom támadt, hogy 
ezt túl nagy kérésnek tartja, és a kampó ismét 
elindult a billentyűzet felé. De azután eszébe jutott, 
hogy az előbb sem aratott nagy sikert, amikor 
ránézés nélkül bökdöste, úgyhogy ezúttal 
odapillantott, megnyomott egy gombot, majd 
visszanézett rám, miközben a vidám férfi azt 
mondta, „faszkalap”, olyan hangon, mintha a 



lekváros fánkokról beszélgetnénk. De legalább egy 
nagyon kicsit odébb húzódott, úgyhogy el tudtam 
menni mellette. 

– Köszönöm – búcsúztam tőle, és mivel 
kedvesség terén időnként némi kívánnivalót 
hagyok magam után, hozzátettem: 

– És feltétlenül az asztalodra teszem majd. 
Feketén, két cukorral. Minden jót. – Ezzel 
elmentem mellette, és elindultam a folyosó túlsó 
vége felé, de egész úton a hátamban éreztem a 
tekintetét. 

 



 
 
 
 
 

ÖTÖDIK FEJEZET 
 
 
A munkám megpróbáltatásai éppen elég 

rémálomszerűek voltak egy napra, kezdve a 
számkivetettségre azon a fánkoktól távoli helyen, 
egészen a Doakes hanggal feltuningolt 
maradékával történt vérfagyasztó találkozásig. De 
mindez semmiség volt ahhoz a döbbenethez 
képest, ami otthon várt. 

Egy kellemes vacsora meleg, családias 
hangulatára készültem, és némi békés játékra 
Codyval és Astorral – mondjuk egy ipiapacsra 
odakint, még evés előtt. De miközben leparkoltam 
Rita házánál – ami immár az Én Házam is, de ezt 
még szoknom kell – meglepetten láttam a két 
kócos kis fejecskét, akik az előkertben üldögéltek, 
és láthatóan rám vártak. Mivel pontosan tisztában 
voltam azzal, hogy ezekben a percekben éppen a 
Spongya Bob megy a tévében, el nem tudtam 
képzelni, mi vette őket rá arra, hogy idekint ücsö-
rögjenek a kanapé helyett. Úgyhogy némi 
nyugtalansággal kászálódtam ki az autóból és 
indultam el feléjük. 



– Üdvözletem, polgártársak – köszöntöttem 
őket. Egyformán gyászos arckifejezéssel bámultak 
rám, de nem szóltak egy szót sem. Ez nem volt 
meglepő Codytól, akinek soha nem hagyja el a 
száját négy szónál több egyszerre. Astort illetően 
viszont némi aggodalomra adott okot, a kislány 
ugyanis örökölte édesanyja képességét a körkörös 
levegővételre, amelynek segítségével anélkül 
tudnak beszélni, hogy közben meg kellene állniuk 
levegőt venni, és a látvány, amint szótlanul 
üldögél, szinte precedens nélküli volt. Úgyhogy 
nyelvet váltottam, és másképp próbálkoztam. – Mi 
a pálya? – kérdeztem. 

– Kaki van – válaszolta Cody. Vagy legalábbis 
én így értettem, amit mondott. De mivel 
neveltetésem során egyáltalán nem készítettek fel 
arra, mit kell az ilyesmire válaszolni, Astorra 
néztem, hátha megtudom, hogy illik erre 
reagálnom. 

– Anya azt mondta, hogy mi ehetünk pizzát, de 
neked kaki van, és mi nem akartuk, hogy elmenj, 
úgyhogy kijöttünk, hogy figyelmeztessünk. Nem 
fogsz elmenni, ugye, Dexter? 

Kicsit megkönnyebbültem, hogy jól értettem 
Codyt, még ha ez azt is jelentette, hogy ki kell 
derítenem, mit jelent az, hogy „kaki van”. Tényleg 
ezt mondta volna Rita? Ez vajon azt jelenti, hogy 
valami rosszat csináltam, és nem vettem észre? 
Ez nem tűnt igazságosnak – én szeretem 



észrevenni és kiélvezni, amikor valami rosszat 
csinálok. És csak egy nappal a nászutunk után – 
nem túl hirtelen váltás ez? 

– Amennyiben rajtam múlik, nem megyek 
sehova – nyugtattam meg a gyerekeket. – Biztos, 
hogy ezt mondta anyátok? 

Egyszerre bólintottak, és Astor hozzátette: 
– Aha. Azt mondta, meg fogsz lepődni. 
– Hát, ebben igaza volt – válaszoltam, és 

egyre kevésbé tűnt igazságosnak az egész. 
Elképzelni nem tudtam, miről lehet szó. – Gyerünk 
– mondtam. – Megmondjuk neki, hogy nem 
megyek el. – Mindketten megfogták a kezem, és 
bementünk. 

A házban figyelemfelkeltő illat volt, furcsán 
ismerős, ugyanakkor egzotikus, mintha az ember 
olyan rózsát szagolna, aminek sütőtökillata van. A 
konyhából jött, úgyhogy arrafelé irányítottam kis 
csapatomat. 

– Rita? – szóltam be, mire serpenyők zörgése 
volt a válasz. 

– Még nincs kész – válaszolta Rita. – 
Meglepetés lesz. 

Mint az köztudott, a meglepetésektől általában 
jobb, ha óvakodik az ember, a születésnapokat 
leszámítva – és még akkor sem lehet tudni. Ennek 
ellenére bátran benyomakodtam a konyhába, és 
ott ráleltem Ritára, aki kötényt viselt és a tűzhely 



körül nyüzsgött, szőke hajának egy tincse pedig 
kócosan a homlokába hullott. 

– Valami rosszat csináltam? – kérdeztem. 
– Micsoda? Nem, persze, hogy nem. Miért 

gondolod… a fenébe! – válaszolta Rita, 
megégetett ujját a szájába dugva, majd 
eszeveszetten kevergetni kezdte a serpenyő 
tartalmát. 

– Cody és Astor azt mondta, hogy el akarsz 
küldeni – tájékoztattam.  

Rita leejtette a fakanalat, és riadtan nézett 
rám. 

– Elküldeni? Ez butaság, én… miért 
akarnálak… – hajolt le, hogy felvegye a kanalat, 
majd visszaugrott a serpenyőhöz kevergetni. 

– Szóval nincs kaki? – kérdeztem. 
– Dexter – válaszolta Rita, némileg feszült 

hangon –, azon igyekszem, hogy valami 
ínyencséget csináljak neked vacsorára, és nagyon 
kell koncentrálnom, hogy el ne rontsam. Nem 
várhatna ez egy kicsit, kérlek? – Ezzel a 
konyhapulthoz ugrott, felmarkolt egy mérőpoharat, 
és visszasietett a serpenyőhöz. 

– Mit főzöl? – kérdeztem. 
– Neked annyira tetszett a párizsi konyha – 

válaszolta Rita homlokráncolva, és óvatosan 
megkeverte a mérőpohár tartalmát. 

– Nagy rajongója vagyok az ételnek úgy 
általában – válaszoltam. 



– Hogy elhatároztam, hogy megcsinálok 
valami finom francia receptet – folytatta Rita. – Ez 
coq au vin. – A lehető legigyekvőbb külföldies 
francia kiejtésével mondta, kaka van, és a 
fejemben felderengett egy nagyon apró villanykörte 
fénye. 

– Kaka van? – kérdeztem Astorra nézve. 
A kislány bólintott. 
– Kaki van – válaszolta. 
– A fenébe! – kiáltott fel Rita ismét, ezúttal 

hiábavaló próbálkozás közben, ahogy a megégett 
könyökét próbálta a szájába tuszkolni. 

– Gyertek velem, gyermekek – szólaltam meg 
Mary Poppins-hangon. –Majd odakint 
elmagyarázom. – Ezzel végigvezettem őket a 
házon, és kimentünk a hátsó kertbe. Leültünk 
együtt a lépcsőre, és mindketten várakozóan rám 
pillantottak. 

– Semmi baj – mondtam. – Az, hogy kaka van, 
csak egy félreértés.  

Astor megrázta a fejét. Mivel ő abszolút 
mindent tud, félreértésről szó sem lehet. – A kaka 
ugyanaz, mint a kaki – magyarázta 
meggyőződéssel. 

– És mindenki tudja, mit jelent az, hogy van. 
– De a coq au vin franciául van – mondtam. – 

Ez olyasmi, amit az anyátok és én 
Franciaországban ismertünk meg. 



Astor megrázta a fejét, kicsit hitetlenkedő 
arccal. 

– Senki nem beszél franciául – jelentette ki. 
– Franciaországban többen akadnak, akik 

franciául beszélnek – tájékoztattam. – És még 
ideát is vannak olyanok, mint például az anyukád, 
akik azt hiszik, tudnak franciául. 

– Hát akkor mit jelent? – kérdezte Astor. 
– Csirkét – válaszoltam. 
A két gyerek egymásra nézett, majd vissza 

rám. Furcsa módon ezúttal Cody törte meg a 
csendet. 

– Mi azért kapunk pizzát? – kérdezte. 
– Minden bizonnyal – válaszoltam. – Akkor hát 

mit szólnátok, ha verbuválnánk egy kis csapatot 
egy menet ipiapacsra? 

Cody súgott valamit Astornak, és Astor 
bólintott. 

– Nem tudnál dolgokat tanítani nekünk? 
Tudod, olyan másfajta dolgokat? 

A „másfajta dolgok”-kal természetesen a Sötét 
Tanokra utalt, amelyeket Dexter Apostolainak el 
kell sajátítaniuk. Nemrégiben fedeztem fel, hogy – 
valószínűleg az ismétlődő traumatikus események 
következtében, amikor a vér szerinti apjuk 
rendszeresen bántalmazta őket bútorokkal és 
kisebb háztartási eszközökkel – mindketten 
olyasmivé váltak, amire a legjobb szó talán a 
Gyermekeim lenne. Kis Dexterekké. Maradandóan 



sérültek, csakúgy, mint én, végleg elhagyták a 
selymes kölyökkutyák valóságát, hogy átlépjenek a 
gonosz gyönyörök napfénytelen világába. És 
rendkívül türelmetlenül várták, hogy 
belekóstolhassanak a gonoszabb játékokba, ahová 
az egyetlen biztonságos út rajtam, és Harry 
törvényein keresztül vezetett. 

És az igazat megvallva, tényleg örömömre 
szolgált volna megtanítani nekik egy apró leckét 
aznap este, és ezzel egy apró lépést tennem 
vissza a rendes életem felé, már ha használhatom 
ezt a szókapcsolatot, amikor magamról beszélek. 
A nászút minden korábbi határon túlmenően 
próbára tette a jólneveltségemet, és éppen itt volt 
az ideje, hogy visszacsusszanjak a sötétbe, és 
kihegyezzem az agyaraimat. Miért is ne vihetném 
magammal a gyerekeket is? 

– Hát jó – válaszoltam. – Menjetek, szedjetek 
össze pár gyereket ipiapacsozni, és akkor mutatok 
valamit, aminek a hasznát vehetitek. 

– Ipiapacsozás közben? – válaszolta Astor az 
ajkát biggyesztve. – Az nem érdekel. 

– Miért én nyerek mindig ipiapacsozás 
közben? – kérdeztem. 

– Nem is – válaszolta Cody. 
– Néha hagyom, hogy ti nyerjetek – torkoltam 

le fennhéjázóan. 
– Hahh – kommentálta Cody. 



– Az a lényeg – folytattam –, hogy én tudom, 
hogyan kell csendben mozogni. Miért lehet ez 
fontos? 

– Odalopakodni valakihez – válaszolta Cody 
nagyon sokat beszélve önmagához képest. 
Csodálatos volt látni, hogyan bújik elő a 
csigaházából, ha az új hobbijáról van szó. 

– Igen – válaszoltam. – És ipiapacs közben 
nagyon jól lehet ezt gyakorolni. 

Egymásra néztek, majd Astor azt mondta: 
– Először mutasd meg, és aztán idehívjuk a 

többieket. 
– Hát jó – válaszoltam, és felálltam, hogy 

odavezessem őket a sövényhez, ami elválasztotta 
a kertet a szomszédtól. 

Még nem volt sötét, de az árnyékok már 
megnyúltak. Ott álltunk a sötét fűben a sövény 
mellett. Lehunytam a szemem, csak egy pillanatra; 
valami megzörrent a sötét Hátsó Ülésen, és én 
hagytam, hogy a fekete szárnyak suhogása 
végigfusson rajtam, miközben éreztem, ahogy 
összeolvadok az árnyakkal, és a sötétség részévé 
válok… 

– Mit csinálsz? – kérdezte Astor. 
Kinyitottam a szemem, és ránéztem. A 

bátyjával úgy meredtek rám, mintha hirtelen 
elkezdtem volna a földet harapdálni, és felmerült 
bennem, hogy talán nem is lesz olyan könnyű 
elmagyaráznom a sötétséggel való összeolvadás 



fogalmát. De én akartam az egészet, úgyhogy 
most már nem visszakozhattam. 

– Először is – próbáltam gyakorlatias hangot 
megütni –, el kell lazulnotok, és meg kell 
próbálnotok gondolatban a körülöttetek lévő 
éjszaka részévé válni. 

– Még nincs éjszaka – vetette közbe Astor. 
– Akkor váljatok a késő délután részévé, jó? – 

javasoltam. Nem úgy tűnt, mintha Astort 
meggyőztem volna, de nem mondott semmit, 
úgyhogy folytattam. – Na mármost – mondtam. – 
Van valami bennetek, amit fel kell ébresztenetek, 
és oda kell rá figyelnetek. Van valami fogalmatok 
arról, hogy miről beszélek? 

– Árnyékember – válaszolta Cody, Astor pedig 
bólintott. 

Rájuk néztem, és némi vallásos áhítatfélét 
éreztem. Tudják, ki az az Árnyékember – ahogy ők 
hívják a Sötét Utast. Éppen olyan biztosan megvan 
bennük is, mint bennem, és elég jól megismerték 
ahhoz, hogy nevet adjanak neki. Nincs kétség – 
biztos, hogy már ugyanabban a sötét világban 
vannak, mint én. Abban a pillanatban szent lelki 
közösséget éreztem velük, és most már biztosan 
tudtam, hogy azt teszem, amit kell – ezek az én 
gyermekeim, az Utas gyermekei, és a gondolattól, 
hogy itt vagyunk együtt ebben a vérnél is erősebb 
kötelékben, már-már elérzékenyültem. 



Nem vagyok egyedül. És van egy 
felelősségteljes, csodálatos feladatom, hogy 
gondját viseljem ennek a két gyereknek, és Harry 
biztonságos törvényei mentén tartsam őket, 
miközben azzá válnak, amik már most, csak 
rendezett, biztonságos körülmények között. 
Csodálatos pillanat volt, és biztos vagyok benne, 
hogy valahol zene is szólt. 

És ennek a zsúfolt, kemény napnak így kellett 
volna véget érnie. Őszintén, ha ezen a széles, 
romlott világon egy csepp igazság lenne, akkor 
vidáman csintalankodtunk volna az esti hőségben, 
közelebb kerülve egymáshoz, miközben 
csodálatos titkokat tudunk meg, majd 
bebattyogtunk volna elfogyasztani a minket 
megillető francia étket, illetve amerikai pizzát. 

De természetesen igazság, az nincsen, és 
rengetegszer kapom rajta magam, hogy azon 
gondolkodom, az élet, mindent összevetve, talán 
mégsem kedvel minket annyira. És nem is lett 
volna szabad meglepődnöm, amikor, pont 
miközben kinyújtottam a gyerekek felé a kezem, 
ciripelni kezdett a telefonom. 

– Told ide a segged – szólított fel Deborah 
köszönés nélkül. 

– Hát persze – válaszoltam. – Már amennyiben 
a testem többi része itt maradhat vacsorázni. 

– De vicces – válaszolta Deb, bár nem olyan 
hangon, mint aki olyan remekül szórakozik. – De 



most nincs szükségem több poénra, mert éppen 
egy újabb borzasztóan humoros hullát nézek. 

Éreztem, ahogy az Utas érdeklődve 
feldorombol, és a tarkómon is égnek mered a szőr, 
hogy jobban lásson. 

– Egy újabbat? – kérdeztem vissza. – Úgy 
érted, olyat, mint a három beállított tetem volt 
reggel? 

– Pontosan így értem – válaszolta Deb, és 
ezzel lerakta. 

– Hahaha – mondtam, majd én is elraktam a 
telefonom. 

Cody és Astor egyformán csalódott 
arckifejezéssel bámultak. 

– Ez Debbie őrmester volt, ugye? – kérdezte 
Astor. – És azt akarja, hogy elmenjél dolgozni. 

– Így van – ismertem be. 
– Anya nagyon fog haragudni – hívta fel rá a 

figyelmem Astor, és rádöbbentem, hogy 
valószínűleg igaza van – még itt is hallottam, hogy 
csörömpöl Rita főzés közben, időről időre 
felkiáltva, hogy a fenébe. Én igazán nem vagyok 
az emberek elvárásainak szakértője, de abban 
meglehetősen biztos voltam, hogy Rita nem lesz 
boldog, ha úgy távozom, hogy meg se kóstolom 
ezt a különleges, és sok fájdalom árán elkészített 
vacsorát. 

– Hát most aztán tényleg kaka van – mondtam, 
és elindultam befelé, azon töprengve, hogy mit is 



mondhatnék, remélve, hogy lesújt rám az ihlet, 
mielőtt Rita tenné. 

 



 
 
 
 
 

HATODIK FEJEZET 
 
 
Egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy 

tényleg oda kell mennem, amíg oda nem értem és 
le nem parkoltam előtte – olyan valószínűtlen úti 
célnak tűnt, amíg olyan közel nem értem, hogy 
megláttam a sárga kordonszalagot, a félhomályban 
villogó rendőrautó-szirénákat, és a bámészkodók 
egyre növekvő tömegét, akik abban reménykedtek, 
hogy valami feledhetetlent fognak látni. A 
kőrákjáról híres Joe’s Stone Crab-ben szinte 
mindig sokan vannak, kivéve júliusban. Az étterem 
legközelebb már csak októberben nyit ki, amit még 
akkor is hosszú lenne kivárni, ha a Joe’s-ról van 
szó. 

De aznap este egy másfajta tömeg gyülekezett 
ott, akiket nem a korák csalt oda. Valami másra 
éheztek, olyasvalamire, amit Joe minden bizonnyal 
szívesebben hagyott volna ki a kínálatából. 

Leparkoltam, és követtem az egyenruhás 
rendőrökkel szegélyezett utat körbe hátra, ahol ott 
ült a napi menü, háttal a falnak dőlve a személyzeti 
bejárat mellett. Már azelőtt meghallottam a 



szisszenő nevetést belülről, hogy megláttam volna 
a részleteket is, de ahogy elég közel jutottam, a 
helyszínelők mellett fellógatott lámpák fénye bőven 
eleget mutatott egy elismerő mosolyhoz. 

A férfi lábát egy pár olyasfajta fekete 
kesztyűbőrből készült cipőbe tuszkolták, amilyet az 
olaszok szoktak csinálni, és amit leginkább csak 
tánchoz vesz fel az ember. Volt rajta továbbá egy 
ízléses málnarózsaszínben pompázó rövidnadrág 
is, illetve egy kék selyeming, hímzett ezüst 
pálmamintával. De az inget kigombolták és 
hátrahúzták, hogy látni lehessen: a férfi mellkasát 
eltávolították, és a testéből kiszedték az összes 
odavaló, borzalmas dolgot, ami ott szokott lenni. 
Utána megtöltötték jéggel, sörösüvegekkel, és 
valamivel, ami egy élelmiszerboltban 
megvásárolható ráksalátagyűrűnek látszott. A jobb 
kezében játékpénzt szorongatott, arcát pedig a 
már megszokott ragasztott műanyag álarc takarta. 

Vince Masuoka guggolt az ajtónyílás túlsó 
oldalán, és lassú, egyenletes kézmozdulatokkal 
finom port szórt a falra, én pedig odamentem 
mellé. 

– Vajon ma éjjel szerencsénk lesz? – 
szólítottam meg. 

Vince felhorkantott. 
– Hát ha nekünk adják azokat a behűtött 

söröket, akkor igen – válaszolta.– Jéghidegek. 
– Honnan tudod? – kérdeztem. 



Vince a hulla felé intett a fejével. 
– Ezek azok az újfajták, amelyeken kék lesz a 

címke, ha elég hidegek – magyarázta. A karjába 
törölte a homlokát. – Legalább harminc fok van 
idekint, és egy olyan sör most nagyon jólesne. 

– Hát ja – válaszoltam, miközben a holttest 
valószínűtlen cipőjét nézegettem. – És utána 
elmehetnénk táncolni. 

– Na – kapta fel a fejét Vince. – Szeretnél? 
Miután végeztünk? 

– Nem – szögeztem le. – Hol van Deborah? 
Vince balfelé intett. 
– Ott valahol – mondta. – A nővel beszélget, 

aki megtalálta. 
Odasétáltam, ahol Debs éppen egy 

hisztérikus, spanyol ajkú nőt hallgatott ki, aki a 
kezébe temetett arccal zokogott, és egyúttal a fejét 
rázta, ami szerintem elég nehéz dolog lehet, 
körülbelül mintha az ember egyszerre simogatná a 
hasát, és veregetné a saját fejét. De a nő elég jól 
csinálta, viszont Deborah-ra valamilyen oknál 
fogva nem gyakoroltak mély benyomást a 
koordinációs képességei. 

– Arabelle – ismételgette Debs. – Arabelle, 
kérem, figyeljen ide. – De Arabelle nem figyelt, és 
nem voltam benne biztos, hogy a húgom hangjából 
kicsendülő düh és határozottság keveréke a 
legmegnyerőbb kombináció bárki esetében – 
különösen nem olyasvalakiében, aki úgy néz ki, 



mintha egy statisztaügynökség küldte volna az 
illegális bevándorló takarítónő szerepére. Deborah 
olyan dühösen meredt rám, miközben közeledtem 
feléjük, mintha az én hibám lett volna, hogy a 
frászt hozza Arabelle-re, úgyhogy úgy döntöttem, 
segítek. 

Nem mintha úgy véltem volna, hogy Debs 
alkalmatlan a feladatra – nagyon ügyesen végzi a 
munkáját; végtére is a vérében van. És az a 
gondolat sem merült fel soha elmém árnyas 
tekervényeiben, hogy engem megismerni annyi, 
mint megszeretni. Sőt, éppen ellenkezőleg. De 
Arabelle olyan felindult volt, hogy egyértelműen 
látszott rajta, mennyire nem lelkesíti a felfedezés 
izgalma. Ehelyett pár lépéssel már átlépte a 
hisztéria határát, és a hisztérikus emberekkel való 
csevegés, ami az átlagos emberi interakciók olyan 
nagy részét teszi ki, nem igényel túl sok empatikus 
képességet, vagy emberszeretetet, Defektes 
Dexter nagy szerencséjére. Az egész a technikáról 
szól, ügyesség, nem pedig művészet, és ezáltal 
bárki a mesterévé válhat, aki eleget tanulmányozta 
és utánozta az emberi viselkedést. Mosolyogj, 
amikor kell, bólogass, tegyél úgy, mintha figyelnél 
– már rég tökélyre fejlesztettem. 

– Arabelle – szólaltam meg megnyugtató 
hangon, és megfelelően közép-amerikai kiejtéssel, 
mire a nő egy pillanatra abbahagyta a fejrázást. – 
Arabelle, necitamos descubrir este monstre. – 



Odanéztem Debsre, és rákérdeztem: – Ugye, egy 
szörnyeteg az, aki ezt tette? – Mire a húgom 
erőteljesen fel-le lengette az állát egyetértésében. 

– Digame, por favor – kérleltem 
megnyugtatóan, Arabelle pedig biztatóan 
leeresztette az egyik kezét az arca elől. 

– Si? – szólalt meg szégyenlősen, én meg 
ismét elámultam az én végtelenül behízelgő, 
szintetikus bűbájam hatalmán. Ami ráadásul 
idegen nyelven is működik. 

– En Ingles? – kértem a legjobbfajta 
műmosolyommal. – Por que my hermana no habla 
Espanol – tettem hozzá Deborah felé biccentve. 
Biztosra vettem, hogy az, ha Debset úgy 
emlegetem, mint „a húgomat”, nem pedig mint „az 
a pribék a pisztollyal, aki vissza akar küldeni El 
Salvadorba, de csak miután gondoskodott róla, 
hogy megverjenek és megerőszakoljanak”, az 
segít abban, hogy egy kicsit jobban megnyíljon. – 
Beszél angolul? 

– Kicsi – válaszolta Arabelle. 
– Remek – nyugtáztam. – Mondja el a 

húgomnak, hogy mit látott. –Ezzel hátraléptem, 
amivel csak azt értem el, hogy Arabelle keze előre-
vágódjon, és megragadja a karom. 

– Te nem megy? – mondta szégyenlősen. 
– Itt maradok – válaszoltam. A nő egy 

pillanatig figyelmesen nézett. Fogalmam sincs, 
minek a jelét kereste rajtam, de végül úgy tűnik, 



megtalálta. Elengedte a karom, leeresztette 
mindkét kezét, hogy összekulcsolhassa maga 
előtt, és Deborah felé fordult, már-már 
vigyázzállásban. 

Én is Deborah-ra néztem, és azon kaptam, 
hogy hitetlenkedve bámul. 

–Jézusom – szólalt meg. – Benned bízik, 
bennem meg nem? 

– Látja, hogy az én szívem tiszta – jelentettem 
ki. 

– Tiszta micsoda? – érdeklődött Debs, és 
megcsóválta a fejét. – Jézusom. Ha tudná. 

Be kell ismernem, volt némi igazság a húgom 
szarkasztikus megjegyzésében. Csak nemrégiben 
derült ki számára, hogy mi is vagyok én, és ha azt 
mondanám, hogy nem tudta még teljesen 
elfogadni, az eufémizmus lenne. Másrészről 
viszont a helyzeten az édesapja, Szent Harry 
áldása volt, ráadásul ő maga rendezte így a 
dolgokat, és az ő döntéseit Debs még a halála 
után sem volt képes megkérdőjelezni – és ami azt 
illeti, én sem. De a hangja egy kicsit éles volt 
ahhoz képest, hogy a segítségemre támaszkodott, 
és maradt tőle egy kis tüske bennem. 

– Ha azt szeretnéd – javasoltam –, elmegyek, 
és hagyom, hogy magad boldogulj. 

– Nem! – kiáltott fel Arabelle, és a keze ismét 
fellendült, hogy megragadja a karomat. – Te azt 



mond, te marad – emlékeztetett hangjában vád és 
kezdődő pánik keverékével. 

Deborah-ra nézve megemeltem az egyik 
szemöldököm. Debs vállat vont. 

– Oké – felelte. – Maradj. 
Megveregettem Arabelle kezét, egyúttal 

lefejtettem magamról. 
– Itt maradok – nyugtattam meg, majd 

megismételtem: – Yo espero aquí – egy újabb 
tökéletesen mesterséges mosollyal, ami 
valamilyen oknál fogva megnyugtató hatást 
gyakorolt Arabelle-re. A szemembe nézett, 
visszamosolygott, vett egy mély levegőt, és Debs 
felé fordult. 

– Mondja – szólította fel a húgom. 
– Ugyanabban órában érek ide, mint mindig – 

kezdte a nő. 
– Melyik órában? – kérdezte Deborah. 
Arabelle vállat vont. 
– Öt óra – felelte. – Most egy héten háromszor, 

mert zárva van en Julio, de akarják tiszta lenni. 
Nem sótány. – Rám nézett, és én bólintottam; a 
sótány rossz. 

– És a hátsó ajtóhoz ment? – kérdezte 
Deborah. 

– Erre, mint… – nézett rám egy fintorral. – 
Siempre? 

– Mindig – tolmácsoltam. 
Arabelle bólintott. 



– Mindig hátsó ajtó – tisztázta. – Elül zár hasta 
Octobre. 

Deborah egy pillanatra félrebillentette a fejét, 
de azután leesett neki; a főbejárat zárva van 
októberig. 

– Hát jó – nyugtázta. – Szóval ideért, 
körbement a hátsó ajtóhoz, és meglátta a 
holttestet? 

Arabella megint a kezébe temette az arcát, 
most csak egy pillanatra. Rám nézett, én pedig 
bólintottam, úgyhogy leengedte a kezét. 

– Igen. 
– Észrevett bármi mást, bármi szokatlant? – 

kérdezte Deb, mire Arabelle értetlen pillantást 
vetett rá. – Látott olyat, ami nem szokott itt lenni? 

– El cuerpo – válaszolta Arabelle utálkozva, a 
holttest felé bökve. – Ő nem szokott itt lenni. 

– És látott ezen kívül bárki mást? 
Arabelle megrázta a fejét. 
– Nem. Csak én. 
– És a környéken? – Arabelle értetlenül nézett, 

úgyhogy Deborah felemelte a mutatóujját. – Arra? 
A járdán? Volt ott bárki? 

Arabelle vállat vont. 
– Turistas. Kamerás. – Fintorgott egyet, 

lehalkította a hangját, és csak nekem mondta 
bizalmasan. – Creado que es posible que estan 
maricones. – Vállat vont. 

Bólintottam. 



– Meleg turisták – informáltam Deborah-t. 
Deborah rámeredt, majd felém fordult, mintha 

ránk akarna ijeszteni annyira, hogy előrukkoljunk 
egy újabb használható kérdéssel. De még az én 
legendás szellemességem is kifújt, és csak 
rántottam egyet a vállamon. 

– Nem tudom – mondtam. – Valószínűleg nem 
tud neked ennél többet mondani. 

– Kérdezd meg, hol lakik – utasított Deborah, 
mire riadalom futott végig Arabelle arcán. 

– Nem hinném, hogy megmondaná neked – 
válaszoltam. 

– És mi a faszért nem? – követelt 
magyarázatot Deborah. 

– Attól fél, hogy megtudja a La Migra – 
magyaráztam, és Arabelle észrevehetően 
összerezzent, amikor kimondtam. – A bevándorlási 
hivatal. 

– Pontosan tudom, mi a faszt jelent a La Migra 
– csattant fel Deborah. –Én is itt élek, nem tudtad? 

– De – válaszoltam. – De nem vagy hajlandó 
megtanulni spanyolul. 

– Akkor kérd meg, hogy mondja el neked – 
javasolta Deborah. Vállat vontam, és 
visszafordultam Arabelle-hez. – Necesito su 
dirección – mondtam. 

– Por que? – kérdezte a nő meglehetősen 
tartózkodóan. 



– Vámos a bailando – válaszoltam. – 
Elmegyünk táncolni. 

Arabelle felkuncogott. 
– Estoy casada – válaszolta. Szóval férjnél 

van. 
– Por favor? – kérleltem a legtökéletesebb 

száz wattos műanyag mosolyommal, majd 
megnyugtattam a bevándorlási hivatallal 
kapcsolatban: – Nunca por La Migra, 
verdadamente. – Arabelle elmosolyodott, 
előrehajolt, és a fülembe súgott egy címet. 
Bólintottam; olyan környék volt, ami hemzsegett a 
közép-amerikai bevándorlóktól, akik közül soknak 
tartózkodási engedélye is volt. Logikusnak tűnt, 
hogy ott lakik, és biztos voltam benne, hogy az 
igazat mondja. – Gracias – válaszoltam, de ahogy 
elindultam volna, megint megragadta a karom. 

– Nunca por La Migra? – kérdezte. 
– Nunca – válaszoltam. – Solamente para 

hallar este matador. – Csak hogy megtaláljuk ezt a 
gyilkost. 

A nő bólintott, mintha az logikus lenne, hogy 
szükségem van a címére a gyilkos 
megtalálásához, és megint rám mosolygott 
szégyenlősen. 

– Gracias – mondta. – Tu creo. Szóval hisz 
nekem. A belém vetett bizalma nagyon megható 
volt, különösen, ha azt vesszük, hogy semmi okot 
nem adtam rá, leszámítva egy teljes mértékben 



mesterséges mosolyt. Ettől felmerült bennem, 
hogy esetleg szakmát kellene változtatnom – talán 
el kellene mennem autókereskedőnek, esetleg 
jelöltethetném magam elnöknek. 

– Rendben – mondta Deborah. – Hazamehet. 
Biccentettem Arabelle-nek, majd hazaküldtem: 
– Va a su casa – mondtam. 
– Gracias – mondta megint. Majd eleresztett 

egy fülig érő mosolyt, megfordult, és majdnem 
futva kiment az utcára. 

– A francba – mondta Deborah. – A francba, a 
francba, a francba. Felhúzott szemöldökkel néztem 
rá, de csak a fejét rázta. Olyannak tűnt, mint akit 
leeresztettek, a düh és a feszültség kiszaladt 
belőle. – Tudom, hogy hülyeség – mondta. – Csak 
abban reménykedtem, hogy talán látott valamit. 
Úgy értem… – Vállat vont, és elfordult az ajtónál 
lévő holttest felé. – A meleg turistákat sem fogjuk 
megtalálni soha. South Beachen ez esélytelen – 
tette hozzá. 

– Úgysem láthattak semmit – mondtam. 
– Fényes nappal van. És senki nem látott 

semmit? 
– Az emberek azt látják, amit látni akarnak – 

magyaráztam. – A fickó valószínűleg valami 
kiszállító furgonnal jött, abban pedig láthatatlan 
volt. 

– Hát, a francba – ismételte meg Deborah, és 
ez nem tűnt megfelelő lélektani pillanatnak ahhoz, 



hogy kritikával illessem a korlátozott szókincse 
miatt. Visszafordult felém. – Gondolom, nem láttál 
semmi lényegeset itt sem. 

– Hadd készítsek pár fotót, és hadd 
gondolkozzak egy kicsit – válaszoltam. 

– Ez azt jelenti, hogy nem, ugye? 
– Azt nem mondtam, hogy nem – 

pontosítottam. – Csak céloztam rá. 
Deborah felemelte a középső ujját. 
– Célozd be ezt – szólított fel, majd elfordult, 

és elbattyogott megnézni a holttestet. 
 



 
 
 
 
 

HETEDIK FEJEZET 
 
 
Meglepő, de igaz: a hideg coq au vin nem 

olyan finom, mint amilyennek lennie kellene. A 
bornak valahogy állott sörszaga lesz, a csirke kicsit 
nyálkás tapintásúvá válik, és az egész élményt 
áthatja a keserű csalódottsággal dacoló komor 
önuralom. De Dexter semmi, ha nem állhatatos, 
úgyhogy amikor éjfél körül hazaértem, 
vitathatatlanul sztoikus elszántsággal küzdöttem le 
magamba egy nagy adagot. 

Rita nem ébredt fel, amikor ágyba bújtam, és 
én sem időztem hosszan az álom innenső partjain. 
Lehunytam a szemem, és mintha a következő 
pillanatban lett volna, hogy az ágy melletti rádiós 
óra üvölteni kezdett volna a szörnyű bűnesetek 
emelkedő hullámáról, ami elárasztással fenyegette 
szegény meggyötört városunkat. 

Résnyire kinyitottam a fél szemem, és 
konstatáltam, hogy valóban hat óra van, ideje 
felkelni. Ez nem tűnt igazságosnak, de 
kivonszoltam magam az ágyból, be a zuhany alá, 



és mire a konyhába értem, Rita már az asztalra 
készítette a reggelit. 

– Látom, ettél a csirkéből – mondta, 
véleményem szerint egy kicsit morcosan, és 
ráébredtem, hogy némi hízelgést kíván meg a 
helyzet. 

– Remek volt – jelentettem ki. – Jobb, mint 
amit Párizsban ettünk. 

Rita egy kicsit felvidult, de megcsóválta a fejét. 
– Hazudós – mondta. – Hidegen nem szokott 

finom lenni. 
– De neked varázskezed van – ellenkeztem. – 

Meleg ízű volt. 
Rita a homlokát ráncolva elsimított egy tincset 

az arcából. 
– Tudod, én tudom, hogy neked muszáj – 

mondta. – Úgy értem, a munkád… De azt 
kívánom, bárcsak akkor kóstoltad volna, amikor… 
úgy értem, tényleg megértem – fejezte be, én 
viszont nem voltam abban biztos, hogy 
elmondhatnám magamról ugyanezt. Rita elém 
rakott egy tányér rántottát virslivel, és a kávéfőző 
mellett lévő kis tévékészülék felé intett a fejével. – 
Tele volt vele a híradó, azzal… Ez volt az, ugye? 
És benne volt a húgod, ő nyilatkozott a…, tudod. 
Nem tűnt boldognak. 

– Egyáltalán nem boldog – értettem egyet. – 
És ez nincsen így jól, tekintve, hogy milyen 



érdekes a munkája, és hogy benne lehet a 
tévében. Ki kívánhatna ennél többet? 

Rita el sem mosolyodott a félszívvel 
megeresztett poénkodásomon. Ehelyett az enyém 
mellé húzott egy széket, leült, és a kezét az ölében 
összekulcsolva még mélyebben kezdte ráncolni a 
homlokát. 

– Dexter – mondta –, beszélnünk kell. 
Az emberek életének tanulmányozása közben 

kiderült számomra, hogy ezek azok a szavak, 
amelyek rettegést ébresztenek egy férfi lelkében. 
Praktikus módon nekem nincs lelkem, ennek 
ellenére mégis kezdtem egy kicsit kényelmetlenül 
érezni magam attól, amit ezek a baljós szavak 
jelenthetnek. 

– Ilyen hamar a nászutunk után? – kérdeztem 
abban reménykedve, hogy ezzel legalább egy apró 
léket üthetek a nagy komolyságon. 

Rita megrázta a fejét. 
– Nem arról van szó… úgy értem… – Rebbent 

fel a fél keze, csak hogy azután visszaessen az 
ölébe. Mélyet sóhajtott. – Cody-ról van szó – 
nyögte ki végül. 

– Ó – mondtam anélkül, hogy a leghalványabb 
fogalmam lett volna arról, miről is lehet szó 
Codyval kapcsolatban. Nekem nem úgy tűnt, 
mintha bármi gond lenne vele – ugyanakkor én 
Ritánál is jobban tudtam, hogy Cody egyáltalán 



nem az a kicsi, csendes embergyerek, aminek 
tűnik, hanem egy leendő Dexter. 

– Nekem olyannak tűnik, mint aki… – rázta 
meg Rita ismét a fejét, és sütötte le a szemét, 
ahogy elcsuklott a hangja. – Tudom, hogy az… 
apja… csinált pár dolgot, ami… megsebezte őt. 
Valószínűleg örökre meg is változtatta. De… – 
Felnézett rám, könnytől csillogó szemmel. – Nem 
úgy van, hogy már nem kellene ilyennek lennie? 
Vagy igen? Mindig olyan csendes, és… – Ezzel 
megint lesütötte a szemét. – Én csak attól félek, 
hogy…, tudod. – Egy könnycsepp hullott az ölébe, 
és Rita szipogott egyet. – Hogy lehet, hogy… 
tudod… végleg… 

Jó pár könny csatlakozott még az elsőhöz, és 
bár én általában nem tudok mihez kezdeni, ha 
érzelmeskedésre kerül a sor, tisztában voltam 
vele, hogy itt valamiféle megnyugtató gesztusra 
van szükség. 

– Nem lesz Codyval semmi baj – mondtam, 
áldva a meggyőző hazugságok terén szerzett 
jártasságomat. – Annyi kell csak, hogy egy kicsit 
előbújjon a csigaházából. 

Rita még egyet szipogott. 
– Tényleg így gondolod? 
– Tényleg – válaszoltam, és a kezére tettem az 

enyémet, ahogy egy filmben láttam nem túl régen. 
– Cody remek kölyök. Csak egy kicsit lassabban 
érik, mint a többiek. Amiatt, amin keresztülment. 



Rita megrázta a fejét, és egy könnycsepp 
repült az arcomra. 

– Ezt nem tudhatod – tiltakozott. 
– Dehogynem – jelentettem ki, és ezzel 

meglepő módon még csak nem is hazudtam. – 
Pontosan tudom, min megy keresztül, mert én is 
keresztülmentem ugyanezen. 

Rita nagyon csillogó, nedves szemekkel nézett 
rám. 

– Te… te soha nem beszéltél arról, mi történt 
veled – mondta. 

– Nem – helyeseltem. – És soha nem is fogok. 
De eléggé hasonlított ahhoz, ami Codyval történt, 
úgyhogy tényleg tudom. Higgy nekem, Rita. – 
Ezzel megint megveregettem a kezét, arra 
gondolva, hogy igen, higgy nekem. Hidd el, hogy 
Codyt egy jól beilleszkedő, tökéletesen működő 
szörnyeteggé változtatom, mint amilyen én is 
vagyok. 

– Ó, Dexter – válaszolta Rita. – Én hiszek 
neked. De ő olyan… – Ezzel megint megrázta a 
fejét, amitől könnycseppek záporoztak szerte a 
szobában. 

– Nem lesz vele semmi baj – nyugtattam meg. 
– Tényleg. Csak ki kell egy kicsit bújnia a 
csigaházából. Megtanulnia, hogy kell a vele 
egykorúakkal viselkednie. – És hogy kell úgy 
viselkednie, mint ők, gondoltam, de ez nem tűnt 



volna túl megnyugtató dolognak kimondva, 
úgyhogy nem mondtam ki. 

– Ha biztos vagy benne – válaszolta Rita egy 
minden eddigieknél hangosabb szipogással. 

– Biztos vagyok benne – szögeztem le. 
– Hát jó – mondta Rita, majd felvett egy 

szalvétát az asztalról, és megnyomkodta vele a 
szemét és az orrát. – Akkor csak… – Szipogás. 
Trombitálás. – Azt hiszem, akkor csak azt kell 
kitalálnunk, hogy lehetne több kapcsolata a 
korabeliekkel. 

– Erről van szó – válaszoltam. – Egyet 
pislogsz, és már csalni is fog kártyázás közben. 

Rita még egyszer, utoljára hosszan fújt egyet 
az orrán. 

– Néha meg se tudnám állapítani, hogy 
viccelsz-e – mondta. Felállt, és egy csókot nyomott 
a fejem búbjára. – Ha nem ismernélek ilyen jól. 

Természetesen, ha valóban olyan jól ismert 
volna, mint gondolja, akkor ledöf egy villával, és 
elfut, hogy mentse az életét, de az illúzióink 
fenntartása az életünk fontos része, úgyhogy nem 
mondtam semmit, és a reggeli folytatódott a maga 
csodálatosan megnyugtató monotóniájában. Igazi 
élvezet, ha az embert kiszolgálják, különösen ha 
olyasvalaki teszi, aki érti a dolgát a konyhában, és 
ezért megérte a vele járó csicsergést 
végighallgatni. 



Cody és Astor akkor csatlakoztak hozzánk, 
amikor belekezdtem a második csésze teámba, és 
egyforma, az erős nyugtatókat szedő betegekre 
jellemző arckifejezéssel foglaltak helyet egymás 
mellett. Rajtuk nem segített kávé, és több percbe 
telt nekik rájönni, hogy ébren vannak. 
Természetesen Astor volt az, aki megtörte a 
csendet. 

– Debbie őrmester volt a tévében – közölte 
velünk. Astoron eluralkodott a hősimádat-
szindróma Deborah-val kapcsolatban, mióta 
megtudta, hogy Debsnek pisztolya is van, és 
nagydarab, egyenruhás rendőröket ugráltat. 

– Ez is része a munkájának – mondtam, annak 
ellenére, hogy tudtam, ez csak tovább szítja a 
rajongása tüzét. 

– Te hogyhogy soha nem vagy a tévében, 
Dexter? – vont felelősségre a kislány. 

– Én nem akarok a tévében lenni – 
válaszoltam, Astor pedig erre úgy nézett rám, 
mintha azt javasoltam volna, hogy tiltassuk be a 
fagylaltot. –Tényleg így van – erősítettem meg. – 
Képzeld csak el, milyen lenne, ha mindenki tudná, 
hogy nézek ki. Nem mehetnék végig az utcán 
anélkül, hogy az emberek el ne kezdenének 
mutogatni, és rólam pletykálni. 

– Debbie őrmesterre senki nem mutogat – 
jelentette ki Astor. Bólintottam. – Hát persze, hogy 
nem – mondtam. – Ki merne ilyet tenni? 



Astor olyan arcot vágott, mint aki mindjárt 
vitatkozni kezd, úgyhogy hangosan letettem az 
asztalra a csészémet, és felálltam. 

– Elmentem, hogy egy újabb napi hősies 
munkával védjem városunk jó polgárait – 
köszöntem el. 

– Mikroszkóppal senkit nem lehet megvédeni – 
világított rá Astor. 

– Elég volt, Astor – mondta Rita, és odasietett 
hozzám, hogy még egy csókot nyomjon ezúttal az 
arcomra. – Remélem, hogy ezt elkapjátok, Dexter 
– sóhajtotta. – Borzalmas ez az egész. 

Én is reméltem, hogy el fogjuk kapni. Négy 
áldozat egy nap alatt, az egy kicsit túlzásnak 
hangzott, még nekem is, és az ilyesmitől szinte 
biztosan elkezd a háta mögé pislogni az egész 
város, amire üldözési mánia telepszik, és 
lehetetlenné teszi, hogy a magam visszahúzódó 
örömeinek éljek. 

Úgyhogy tényleg elszántan kívántam, hogy 
igazság szolgáltassák, miközben munkába 
mentem. Természetesen az igazságszolgáltatással 
kapcsolatos bármilyen próbálkozásnak a 
közlekedésrendészettel kellene kezdenie dolgot, 
mivel a miami sofőrök már rég nagy sebességű, 
nehézfegyverzetet igénylő, költséges 
dodzsemezéssé változtatták a munkába járás 
egyszerű aktusát. Amit az, hogy a szabályok 
sofőrről sofőrre változnak, csak még érdekesebbé 



tesz. Például miközben az autók egy zsúfolt 
csoportjában haladtam az autópályán, valaki 
dudálni kezdett a szomszéd sávban. Amikor 
odafordultam, leszorított, odakiabált, hogy 
„maricon!”, majd betolakodott elém, ki a 
leállósávba, ahol gázt adott, és elhúzott. 

Elképzelni nem tudtam, mi okozhatta a 
kirohanását, úgyhogy egyszerűen csak intettem 
egyet a kocsi után, ahogy eltűnt a dudálás és 
üvöltözés távoli hangversenyében. A Miami 
Csúcsforgalom Szimfóniájában. 

Egy kicsit korán értem a munkahelyemre, de 
az épület már zsongott a lázas tevékenységtől. A 
sajtószobában több ember nyüzsgött, mint 
amennyit ott valaha is láttam – legalábbis 
feltételeztem, hogy emberek, bár az újságíróknál 
soha nem lehet biztosra menni. De hogy mennyire 
komoly a helyzet, azt csak akkor fogtam fel, amikor 
észrevettem, hogy több tucat kamera és mikrofon 
van odabent, de Matthews kapitánynak nyoma 
sincs. 

További megdöbbentő események vártak rám: 
egy egyenruhás rendőr állt a liftnél, és a 
személyazonosító okmányaimat követelte, mielőtt 
tovább engedett volna, annak ellenére, hogy 
távolról ismertük is egymást. Amikor pedig végre 
odaértem a labor területére, kiderült, hogy Vince 
végül tényleg hozott egy zacskó croissant-t. 



– Te jóságos ég – mondtam a Vince mellkasát 
borító cukormáz-darabokat bámulva. – Én csak 
vicceltem, Vince. 

– Tudom – válaszolta. – De olyan menő 
dolognak hangzott, úgyhogy… – Vállat vont, amitől 
egy adag morzsa leesett róla a földre. – Csinálnak 
csokoládésat is – tájékoztatott. – És sajtos-
sonkásat is. 

– Nem hinném, hogy ennek örülnének 
Párizsban – jegyeztem meg. 

– Hol a faszban voltál – mordult fel Deborah 
mögöttem, majd elmart egy sajtos-sonkás 
croissant-t. 

– Vannak, akik szeretik néha kialudni magukat 
– tájékoztattam. 

– És vannak, akik nem alhatnak – válaszolta 
Deb. – Mert vannak, akik dolgozni próbálnak, de 
kamerás alakok veszik körül őket, akik a kibaszott 
Brazíliából vagy honnan jöttek. – Agresszíven 
harapott egyet a croissant-ból, majd tele szájjal a 
kezében tartott másik felére meredt, és 
megkérdezte: – Jézusom, ez meg micsoda? 

– Francia fánk – válaszoltam. 
Debs a maradékot egy közeli kuka felé dobta, 

de elvétette egy jó méterrel. 
– Szar íze van – jelentette ki. 
– Szeretnéd inkább a sajtos rudamat 

megkóstolni? – kérdezte Vince. Debs még csak 
nem is pislogott. 



– Bocs, de legalább egy falatnyi kellene belőle, 
annyi pedig neked nincs – válaszolta, majd 
megragadta a karomat. – Gyerünk. 

Ezzel végighúzott a folyosón a munkafülkéjéig, 
ahol levetette magát a székébe. Én az 
összecsukható székben foglaltam helyet, és 
vártam, hogy lecsapjon rám egy újabb érzelmi 
rohammal, mert minden bizonnyal erre készült. 

A támadás ezúttal egy rakás napilap 
formájában érkezett, amivel Deb elkezdett dobálni 
engem, miközben a címüket sorolta. 

– L.A. Times. Chicago Sun-Times. New York 
Kibaszott Times. Der Spiegel. Toronto Star. – 
Mielőtt teljesen eltűntem volna az újsághalom alatt, 
eszméletlenre csapkodva, átnyúltam, és 
megragadtam Deb karját, és ezzel 
megakadályoztam, hogy megdobjon egy Karachi 
Observerrel. 

– Debs – mondtam –, jobban látom őket, ha 
nem szúrják ki a szemem. 

– Akkora szar robbant – közölte velem Deb –, 
amekkora szart még nem láttál felrobbanni. 

Ami azt illeti, nem sok szart láttam életemben 
felrobbanni, bár egyszer az általánosban Randy 
Scwartz lehúzott egy petárdát a teli 
vécécsészében a fiúmosdóban, és emiatt O’Brien 
tanár úrnak korábban haza kellett mennie, hogy 
átöltözhessen. De nagyon úgy tűnt, hogy Debs 



nincsen nosztalgikus hangulatban, bár egyikünk 
sem kedvelte O’Brien tanár urat. 

– Erre rájöttem – válaszoltam –, már csak 
abból is, hogy Matthews hirtelen láthatatlanná vált. 

Deborah felhorkantott. 
– Mintha soha nem is létezett volna. 
– Nem hittem volna, hogy valaha is lesz olyan 

kényes ügyünk, amely miatt a kapitány nem akar 
majd a tévében szerepelni – jegyeztem meg. 

– Négy kibaszott hulla egy kibaszott napon – 
köpte ki Deb. – Ilyet még senki nem látott, és az 
egész az én ölemben köt ki. 

– Rita azt mondta, nagyon csinos voltál a 
tévében – mondtam bátorítóan, de valamilyen 
oknál fogva erre a húgom csak rácsapott ököllel az 
újsághalomra, amitől még pár a földre esett. 

– Én nem akarok a kibaszott tévében 
szerepelni – mondta. – Az a kibaszott Matthews az 
oroszlánok elé vetett, mert ez vitathatatlanul a leg-
nagyobb, legaljasabb ragyaverte, istenverte sztori 
az egész kibaszott világon ebben a pillanatban, és 
még csak nem is publikáltuk a képeket a 
holttestekről, de valamiért mindenki tudja, hogy 
valami bűzlik, a polgármester rohamot kapott, és a 
kibaszott kormányzó is rohamot kapott, és ha én 
személyesen nem oldom meg ezt az ügyet ebéd 
előtt, akkor Florida egész kibaszott állama beleesik 
az óceánba, és én leszek alul, amikor ez 
megtörténik. – Ezzel rácsapott az újsághalomra, 



aminek ezúttal legalább a fele leesett a padlóra. 
Úgy tűnt, ettől elpárolog Deborah dühe, mert 
megrogyott a válla, és hirtelen üresnek és 
kimerültnek tűnt. – Nagyon tudnék mit kezdeni a 
segítségeddel, tesó. Pokolian utálom, hogy ilyet 
kell tőled kérnem, de… ha valaha is sikerül egy 
ügyet megoldanod, akkor ez legyen az. 

Nem voltam teljesen biztos abban, mire 
véljem, hogy most hirtelen pokolian utált tőlem ilyet 
kérni – végül is, volt már erre példa, több ízben is, 
és minden látható belső tusa nélkül. Mintha 
mostanában egy kicsit furcsán, sőt, agresszíven 
viszonyulna a különleges tehetségemhez. Na és 
akkor mi van. Bár igaz, hogy nincsenek érzelmeim, 
de az érzelmi manipulálással szemben nem 
vagyok immúnis, és a húgomat ilyen kiszolgáltatott 
állapotban látni több volt, mint amit kényelmesen 
figyelmen kívül tudtam volna hagyni. 

– Hát persze, hogy segítek, Debs – 
válaszoltam. – Csak nem tudom, mennyit is 
vagyok képes valójában tenni. 

– Hát pedig, baszd meg, kénytelenek leszünk 
tenni valamit – közölte velem Deborah. – Süllyed 
alattunk a hajó. 

Nagyon kedves dolognak tartottam, hogy ezzel 
a többes számmal engem is befogadott a 
legénységbe, bár egészen mostanáig nem voltam 
vele tisztában, hogy alattam is süllyed a hajó. De 
ez az újdonsült összetartozás nem igazán segített 



munkába állítani hatalmas agyamat. Ami azt illeti, 
az a nagyszerű kraniális komplexum, amit Dexter 
Központi Idegrendszerének hívnak, szokatlanul 
csendes volt, mint előzőleg helyszínelés közben is. 
Ennek ellenére nyilvánvalónak tűnt, hogy itt most 
némi jó öreg csapatszellem kívántatik meg, 
úgyhogy lehunytam a szemem, és megpróbáltam 
olyannak tűnni, mint aki nagyon erősen 
gondolkozik. 

Hát jó: ha lennének valódi, kézzelfogható 
nyomok, azokat a bűnügyi laboránsok, ezek a 
fáradhatatlan, rendíthetetlen hősök biztos 
megtalálták volna. Úgyhogy most valami olyan 
forrásból kell segítséget merítenem, amihez a 
helyszínelőknek nem nyílik hozzáférésük – a Sötét 
Utastól. De az Utas rá nem jellemző módon 
némaságba burkolózott, leszámítva az enyhén 
agresszív kuncogását, amiről pedig fogalmam sem 
volt, hogy mit jelent. Általában bármiféle 
ragadozótevékenység nyoma olyasfajta csodálatot 
ébreszt benne, ami táptalaja több-kevesebb 
megérzésnek a gyilkossággal kapcsolatban. De 
ezúttal nem volt ilyesfajta reakciója. Miért? 

Talán az Utasnak még nem sikerült teljesen 
kényelembe helyeznie magát, mióta visszatért. 
Vagy még mindig gyógyulófélben van a trauma 
után – bár ez nem tűnt valószínűnek, tekintve az 
egyre növekvő Szükséget. 



Akkor hát mire fel ez a szokatlan 
szégyenlősség? Amikor valami különösen bűzlik 
az orrunk előtt, akkor az Utas a csodálaton 
túlmenően is megbízhatóan szokott reagálni. 
Ezúttal nem tette. Ez azt jelentené, hogy semmi 
nem bűzlik? Ez még kevésbé lett volna logikus, 
mivel tagadhatatlanul találtunk négy nagyon halott 
hullát. 

Ez azt is jelentette, hogy én, úgy tűnt, csak 
magamra támaszkodhatok – Deborah pedig ott ült 
velem szemben, nagyon keményen és 
várakozásteljesen bámulva engem. Akkor hát 
lépjünk vissza egyet, ó hatalmas, komor zsenim. 
Valami nem stimmel ezekkel a gyilkosságokkal, és 
nem csak a holttestek csiricsáré körítése. És a 
körítés a legmegfelelőbb szó itt – aki elénk tálalta 
őket, nagyon ügyelt arra, hogy a látvány minél 
hatásosabb legyen. 

De kire akart hatással lenni? A pszichopata 
gyilkosok világának ökölszabálya azt mondja, 
minél többet fáradozik az ember a külcsínnel, 
annál inkább vágyik a közönség rajongására. De 
az is köztudott, hogy a rendőrség az ilyesmiről 
nem szivárogtat ki információt – és még ha meg is 
tenné, a hírműsorok egyike sem adna le ilyen 
szörnyű felvételeket; higgyék el nekem, eleget 
keresgéltem. 

Akkor meg kit célozhat a dolog? A 
rendőrséget? A helyszínelőket? Engem? Egyik 



válasz sem tűnt valószínűnek, de ezeken, illetve 
három vagy négy emberen kívül, akik felfedezték a 
holttesteket, senki nem látott semmit, és semmi 
nem történt Florida államának hatalmas 
segélykiáltásán kívül, amellyel a turizmust próbálta 
védeni. 

Ettől a gondolattól felpattant a szemem, és 
lám, ott volt Deborah, és úgy bámult, mint egy 
rajtra kész vadászkopó. 

– Mi az, az isten verje meg? – kérdezte. 
– Mi van, ha pont ezt akarták? – kérdeztem. 
Deb pontosan olyan arckifejezéssel meredt 

rám egy pillanatra, mint Cody és Astor szoktak 
közvetlenül ébredés után. 

– És ez mit jelent? – kérdezte végül. 
– Az első gondolatom ezekkel a hullákkal 

kapcsolatban az volt, hogy nem a megölésükről 
szólt a dolog. Hanem az utána következő játékról. 
Az elrendezgetésükről. 

Deb felhorkantott. 
– Emlékszem. Ennek még mindig semmi 

értelmét nem látom. 
– Pedig van – mondtam. – Ha valaki a hatásra 

törekszik. Ha mély benyomást akar kelteni 
valamilyen okból. Nézzük meg visszafelé: eddig 
milyen hatása volt a dolognak? 

– Leszámítva azt, hogy az egész világon 
felfigyelt rá a média… 



– Nem, nem leszámítva azt. Pontosan erre 
gondoltam. 

Deb megrázta a fejét. 
– Miért? 
– Mi bajod van a hírveréssel, hugi? Az egész 

világ szeme a Napfény Államán van, Miamin, 
bolygónk turistáinak fároszán… 

– Rajtunk van a szemük, és azt gondolják, 
nincs az a kibaszott pénz, amiért én annak a 
mészárszéknek a közelébe mennék – mondta 
Deb. – Ne már, Dexter, mire akarsz kilyukadni? 
Mondtam már… Ó – vonta össze a szemöldökét. – 
Azt akarod mondani, hogy valaki a turizmust akarta 
megtámadni ezzel? Az egész kibaszott államot? 
Ez őrültség. 

– És szerinted aki ezt tette, az nem őrült, hugi? 
– De ki a fene csinálna ilyet? 
– Nem tudom – ismertem be. – Kalifornia? 
– Ne már, Dexter – mordult fel Deb. – Kell, 

hogy valami logika legyen a dologban. Annak, aki 
ilyet csinál, kell hogy legyen valamilyen indítéka. 

– Mondjuk a bosszúállás – vetettem fel, sokkal 
határozottabb hangon, mint amilyen határozottnak 
éreztem magam. 

– Bosszút akar állni az egész kibaszott 
államon? – kérdezte Deb. – Szerinted ebben van 
logika? 

– Hát, nem igazán – ismertem be. 



– Akkor miért nem hozakodsz elő inkább 
valami olyasmivel, amiben van? Mondjuk most 
azonnal? Mert elképzelni nem tudom, hogy ennél, 
ahol most vagyunk, még lenne lejjebb. 

Ha az élet bármit is megtanít az embernek, azt 
biztosan, hogy bukjon le, és vesse be magát 
valami stabil bútorzat alá, ha bárki is elköveti azt 
az ostobaságot, hogy kiejti a száján ezeket a 
szavakat. És valóban, alig hagyták el a baljós 
szótagok Deborah ajkát, máris csörögni kezdett az 
asztalán a telefon, és egy vékony, továbbá elég 
gonosz kis hang azt súgta a fülembe, hogy most 
kellene az asztal alá bújnom magzati pózban. 

Deborah, még mindig engem méregetve 
haragosan, felkapta a telefont, majd hirtelen 
elfordult és megrogyott a válla. Pár megdöbbent fél 
szót nyögött ki, amelyek úgy hangzottak, hogy 
mikor, jézusom és oké, majd letette a készüléket, 
és olyan arckifejezéssel fordult vissza felém, amitől 
az előző a tavasz első csókjához vált 
hasonlatossá. 

– Te szemétláda – közölte velem. 
– Mit tettem? – kérdeztem, elég meglepetten a 

hangjából kicsendülő hideg düh hallatán. 
– Hát én is pontosan ezt szeretném tudni – 

válaszolta Deb. 
Még egy szörnyeteg is elérkezik arra a pontra 

előbb-utóbb, ahol a bosszúsága kezd észrevehető 



mértéket ölteni, és hitem szerint én már nagyon 
közel jártam ahhoz a ponthoz. 

– Deborah, vagy elkezdesz teljes 
mondatokban beszélni, értelmesen, vagy 
visszamegyek a laborba a spektrométert 
fényesítgetni. 

– Áttörés van az ügyben – közölte velem Deb. 
– Akkor miért nem örülünk? 
– Az Idegenforgalmi Hivatalnál történt. 
Kinyitottam a számat, hogy valami csípős 

szellemességgel vágjak vissza, majd 
visszacsuktam. 

– Igen – erősítette meg Deborah. – Mintha 
valaki az egész államon bosszút akarna állni. 

– És szerinted az a valaki én vagyok? – 
válaszoltam, immár a bosszankodáson is túl, 
félúton a leesett állal való elképedés felé. Deborah 
csak bámult.  

– Debs, olyan, mintha valaki ólmot rakott volna 
a kávédba. Florida az otthonom. Elénekeljem a 
‘Swanee Rivert? 

Lehet, hogy nem pont az éneklésre vonatkozó 
ajánlatom élénkítette fel Deborah-t, de bármi is volt 
az oka, mindenesetre még egy hosszú 
másodpercig csak bámult, majd felugrott. 

– Gyerünk, menjünk oda – szólított fel. 
– Mi ketten? Mi van Coulterrel, a társaddal? 
– Elment kávéért, hogy baszná meg – 

válaszolta Deb. – De amúgy annak is jobban 



örülnék, ha egy varacskos disznó lenne a társam. 
Gyerünk – sürgetett. Valamilyen oknál fogva nem 
töltött el túláradó büszkeséggel, hogy valamivel 
jobb vagyok egy varacskos disznónál, de amikor a 
kötelesség szólítja, Dexter engedelmeskedik, 
úgyhogy elindultam a húgom nyomában kifelé. 

 



 
 
 
 
 

NYOLCADIK FEJEZET 
 
 
A Miami és Környéke Képviselete és 

Idegenforgalmi Hivatala egy felhőkarcolóban 
székel a Brickell Avenue-n, ahogy egy ilyen fontos 
szervezetnek illik. A létének oka és célja teljes 
pompájában tükröződött az ablakaiból szemügyre 
vehető látképben, ami a belváros és a Government 
Cut egy csinos kis szeletét foglalta magába, 
továbbá Biscayne Bay egy részét, és még a közeli 
Arénát is, ahol időről időre megjelenik a 
kosárlabdacsapat, hogy drámai vereséget arasson. 
Csodálatos látvány, már-már képeslapszerű, 
mintha azt mondaná: nézd, ez itt Miami – nem 
vicceltünk. 

De ezen a napon láthatóan a Hivatal nagyon 
kevés alkalmazottja gyönyörködött a látványban. A 
hely leginkább egy tölgyfaburkolatú méhkasra 
emlékeztetett, amit valaki megbökdösött egy ággal. 
Legfeljebb ha egy maréknyi alkalmazott 
tartózkodhatott odabent, de ők mind olyan gyorsan 
rohangáltak ki-be az ajtókon és fel-alá a 
folyosókon, hogy olyan volt, mintha több százan 



lettek volna folyamatos mozgásban, mint az őrült 
részecskék egy vibráló olajtartályban. Deborah 
teljes két percig állt a recepciónál – vagyis egy 
örökkévalóságig a türelmetlenségét alapul véve –, 
amíg egy nagydarab nő végül meg nem állt, és rá 
nem meredt. 

– Mit akar? – követelt Debtől magyarázatot. 
A húgom azonnal megvillantotta a jelvényét. 
– Morgan őrmester vagyok. A rendőrségtől. 
– Ó, te jóságos ég – válaszolta a nő. – Szólok 

Anne-nek – és ezzel el is tűnt egy ajtó mögött 
jobbra. Deborah úgy nézett rám, mintha ez az én 
hibám lett volna, és azt mondta, jézusom, majd az 
ajtó ismét kinyílt, és egy hosszú orrú, rövid hajú, 
alacsony nő viharzott ki rajta. 

– A rendőrség? – kérdezte, a hangjában mély 
felháborodással. Benézett mögénk, majd vissza 
Deborah-ra. – Maguk rendőrök? Egyenesen a 
jelmezbálból? 

Deborah természetesen már hozzászokott, 
hogy az emberek nem veszik komolyan, de 
általában finomabban szokták csinálni. Konkrétan 
el is pirult egy kicsit, mielőtt megint felemelte volna 
a jelvényét, és megszólalt volna. 

– Morgan őrmester. Van számunkra bármilyen 
információja? 

– Ez nem a megfelelő pillanat arra, hogy a 
politikai korrektséget helyezze előtérbe az ember – 



jelentette ki a nő. – Nekem Piszkos Harryre lenne 
szükségem, ezek meg ideküldik Doktor Szöszit. 

Deborah szeme összeszűkült, és a bájos pír 
eltűnt az arcáról. 

– Ha azt akarja, hozhatok egy házkutatási 
parancsot – közölte a nővel. – És egy letartóztatási 
parancsot is, az igazságszolgáltatás 
akadályoztatása miatt. 

A nő csak nézett. Majd valaki felkiáltott a hátsó 
szobában, és egy nagy tárgy leesett és összetört. 
A nő egy kicsit összerezzent, majd azt mondta: 

– Te jóságos ég. Hát jó, jöjjenek – és ezzel 
ismét eltűnt az ajtó mögött. Deborah hangosan 
felmordult, kivillantva pár fogát, és a nő után 
indultunk. 

Az alacsony nő már el is tűnt egy ajtó mögött a 
folyosó végén, és mire utolértük, helyet foglalt egy 
forgószékben egy tárgyalóasztalnál. 

– Üljenek le – mondta a többi szék felé intve 
egy nagy fekete távkapcsolóval. Anélkül, hogy 
megvárta volna, hogy tényleg leüljünk, a nagy 
síkképernyős tévére célzott a távirányítóval, és azt 
mondta: – Ez tegnap jött, de csak reggel jutottunk 
odáig, hogy megnézzük. – Ránk pillantott. – 
Rögtön hívtuk magukat – tette hozzá, talán még 
mindig reszketve a félelemtől, hogy Deborah 
letartóztatja. Ha így volt, akkor nagyon ügyesen 
palástolta a reszketését. 



– Mi az? – kérdezte Deborah, miközben 
levetette magát egy székbe. Én is leültem mellé, 
miközben a nő válaszolt. – Egy DVD. Nézzék. 

A tévé villogva feléledt, mutatott pár borzasztó 
informatív párbeszédablakot, azt kérve, hogy 
várjunk vagy válasszunk, majd egy éles sikítással 
életre kelt. Deborah akaratlanul is összerezzent 
mellettem. 

A képernyő kivilágosodott, és egy kép került a 
középpontjába: álló helyzetből láttunk felülről egy 
fehér porcelánon fekvő testet. A szeme tágra nyílt, 
mereven bámult, és – mint azt mindenki láthatta, 
aki rendelkezik az én szerény tapasztalataimmal – 
egyértelműen halott volt. Majd egy alak mozdult be 
a képbe, és takarta ki részben a testet. Csak a 
hátát láttuk, majd a felemelt karját, amiben egy 
elektromos fűrészt tartott. A kar lesújtott, és 
hallottuk a visítást, ahogy a fűrész belekap a 
húsba. 

– Jézus Máriám – szólalt meg Deborah. 
– Rosszabb is lesz – közölte az alacsony nő. 
A fűrész visított és morgott, és láttuk, hogy az 

előtérben álló alak keményen dolgozik. Majd a 
fűrész leállt, az alak ledobta a porcelánra, 
előrenyúlt, és kihúzott egy nagy halom borzasztó, 
csillogó belet, hogy ledobja oda, ahol a legjobban 
látja a kamera. Ekkor nagy fehér betűk jelentek 
meg a képernyőn a kupac belsőség felett: 



AZ ÚJ MIAMI: KILYUKAD AZ EMBER 
OLDALA A KÍVÁNCSISÁGTÓL. 

A kép egy pillanatra kimerevedett, majd 
elsötétült a képernyő. 

– Várjanak csak – mondta a nő, majd ismét 
felvillant a képernyő, és újabb szavak keltek rajta 
életre: 

AZ ÚJ MIAMI – 2. FELVÉTEL 
Ezúttal egy napfelkeltét láttunk a strandon. 

Lágy latin zene szólt. Egy hullám gördült ki a 
homokba. Egy hajnali kocogó ügetett a képbe, 
megbotlott, majd megdöbbenve lemerevedett. A 
kamera ráközelített az arcára, amin a 
megdöbbenés rémületté változott. Majd a kocogó 
rohanni kezdett, el a parttól, keresztül a homokon a 
távoli út felé. A kamera visszafordult, hogy meg-
mutassa régi barátainkat, a vidám párocskát, 
akiket kibelezve találtunk a homokban South 
Beachen. 

Majd vágás, és már az első kiérkező 
rendőrjárőr arcát láttuk, amint eltorzul, és a 
tulajdonosa elfordul hányni. Újabb vágás: a 
bámészkodók arca, akik a nyakukat nyújtogatják, 
majd elkomorodnak, újabb és újabb arcok, egyre 
gyorsabban, mindegyik különböző arckifejezéssel, 
mindegyik a maga módján tükrözve a rettegést. 

Majd örvényleni kezdett a képernyő, és 
egyesével mutatta az arcok mozdulatlan képét, kis 
kockákban sorban, amíg meg nem telt velük a 



képernyő, és úgy nem kezdett kinézni, mint egy 
középiskolai tabló, egy tucatnyi arcképpel három 
rendezett sorban. 

Megint fénylő szavak keltek életre: 
AZ ÚJ MIAMI: NAGY HATÁSSAL VAN AZ 

EMBERRE. 
Ezzel elsötétült a képernyő. 
Egyszerűen semmi nem jutott eszembe, amit 

mondhatnék, és a társaimra vetett pillantás 
meggyőzött arról, hogy ezzel nem vagyok egyedül. 
Gondoltam, esetleg teszek pár kritikus 
megjegyzést a kamerakezelésre, csak hogy meg-
törjem a csendet – végül is manapság a közönség 
a dinamikusabb operatőri munkát szereti. De a 
szoba hangulata nem tűnt nyitottnak a filmes 
technika megvitatására, úgyhogy csendben 
maradtam. Deborah a fogát csikorgatva ült. Az 
alacsony nő nem mondott semmit, csak bámulta 
az ablakból nyíló csodálatos kilátást. Majd végül 
annyit mondott: 

– Azt feltételezzük, hogy van még több is. Úgy 
értem, a hírekben négy holttestet emlegettek, 
szóval… – Ezzel vállat vont. Megpróbáltam belesni 
mögé, ki az ablakon, hogy mi lehet ott olyan 
érdekes, de semmit nem láttam, csak egy 
motorcsónakot a Government Cuton. 

– És ez tegnap ért ide? – kérdezte Deborah. – 
Sima postával jött? 



– Egy átlagos borítékban jött a miami posta 
bélyegzőjével – közölte a nő. 

– A lemez is átlagos, ugyanolyan, mint 
amilyeneket itt bent használunk. Bárhol hozzájuk 
lehet jutni, a hipermarketekben, akárhol. 

Ezt olyan utálkozással mondta, és olyan 
igazán emberi kifejezéssel az arcán – ami félúton 
volt a megvetés és a közöny között –, hogy 
kezdtem csodálkozni, hogy képes egyáltalán bárki 
szemében szimpatikussá tenni bármit, nemhogy 
több millió embert rávenni arra, utazzanak egy 
olyan városba, amiben például ő is ott van. 

És ahogy ez a gondolat csilingelve leesett az 
agyam padlójára, és végigvisszhangzott a 
márványon, egy kis vonat indult kifelé sípolva a 
Dexter állomásról, rá a sínekre. Egy másodpercig 
csak bámultam, hogyan bodorodik a gőz a 
kéményéből, majd lehunytam a szemem, és 
felmásztam a fedélzetére. 

– Mi van? – kérdezte Deborah. – Mire jöttél rá? 
Megráztam a fejem, és még egyszer 

végiggondoltam. Hallottam Deborah ujjainak a 
kopogását az asztalon, majd a távirányító 
zörgését, ahogy a kis nő lerakja, és végül a vonat 
felvette az utazósebességet, én pedig kinyitottam a 
szemem. 

– Mi van – kérdeztem –, ha valaki negatív 
reklámot akar csinálni Miaminak? 



– Ezt már mondtad – mordult fel Deborah –, és 
ez még mindig hülyeség. Ki akarna bosszút állni 
egy egész kibaszott államon? 

– De mi van, ha nem az államon akar bosszút 
állni? – kérdeztem. – Mi van, ha azokra haragszik, 
akik az államot reklámozzák? – néztem jelentőség-
teljesen az alacsony nőre. 

– Rám? – csodálkozott a nő. – Azért csinálták, 
hogy bosszút álljanak rajtam? 

Meghatott a szerénysége, ezért az egyik 
legmelegebb műmosolyomban részesítettem. 

– Magán, vagy az ügynökségen – 
pontosítottam. 

A nő fintorgott egyet, mintha nevetségesnek 
tartaná, hogy valaki az ügynökségét akarná 
támadni, nem pedig őt. 

– Hát… – mondta kétkedve. 
De Deborah az asztalra csapott, és bólintott. 
– Ez az – jelentette ki. – Ebben van logika. 

Lehet, hogy kirúgott valakit, és az illető bezsongott. 
– Különösen, ha már előtte sem volt túl 

kiegyensúlyozott a lelkiállapota – tettem hozzá. 
– Ezeknek a művészlelkeknek általában nem 

az – jegyezte meg Deborah. – Szóval az illető 
elveszíti az állását, egy kicsit emészti magát ezen, 
majd így vág vissza. – Odafordult az alacsony 
nőszemélyhez. – Bele kell néznem a dolgozók 
aktáiba. 



A nő párszor kinyitotta és becsukta a száját, 
majd rázni kezdte a fejét. 

–Ezt nem engedhetem – mondta. 
Deborah keményen rámeredt, majd amikor 

arra számítottam, hogy vitatkozni kezd, felállt. 
– Megértem – mondta. – Gyerünk, Dex. – Az 

ajtó felé indult, én pedig felálltam, hogy kövessem. 
– Mi… hova megy? – kiáltott fel a nő. 
– Házkutatási parancsért – válaszolta Deb, és 

el is fordult anélkül, hogy megvárta volna a választ. 
Néztem, ahogy a nő vár egy kicsit, hátha csak 

blöff az egész, olyan két és fél másodpercet, majd 
felugrik, és kiszalad Debs után, azt kiabálva, hogy 
várjon egy percet. 

És így történt, hogy alig pár perccel később 
már a hátsó szobában üldögéltem egy 
számítógépes terminál előtt. A billentyűzetet Noel 
kezelte mellettem, egy rendkívül sovány haiti-
amerikai, akinek vastag lencséjű szemüvege volt, 
és mély sebhelyek az arcán. 

Valami oknál fogva, amikor számítógépes 
feladat van, Deborah mindig bátyját, Digitálice 
Domináns Dextert hívja segítségül. És való igaz, 
hogy meglehetősen jártas vagyok a számítógépes 
kutatómunka misztikus tanának bizonyos területeit 
illetően, mivel ez nagyon hasznosnak bizonyult 
szerény, ártalmatlan hobbim szempontjából, ami 
abból áll, hogy lenyomozom az 
igazságszolgáltatási rendszerünk kiskapuin 



kicsusszanó rosszfiúkat, és felesleges darabokkal 
teli takaros, csinos kis szemeteszsákokat csinálok 
belőlük. 

De az is igaz, hogy a mi nagyszerű 
kapitányságunk tele van olyan számítógépes 
zsenikkel, akik meg tudnák oldani az ilyesfajta 
feladatokat anélkül, hogy felmerülne a kérdés, 
miszerint hogy lehet, hogy egy vérfolt-
elrendeződés-elemző ilyen ügyes hacker. Az 
ilyesfajta kérdések szoktak egyre 
kényelmetlenebbé válni, ezeken szoktak a 
gyanakvó emberek elgondolkozni, márpedig én 
szeretném az ilyesmit elkerülni a munkahelyemen, 
mivel a zsaruk közismerten gyanakvó emberek. 

Mindegy, siránkozással nem jutunk előbbre. Az 
is ugyanúgy felkelti az emberek figyelmét, és 
egyébként is, már az egész rendőrség megszokta, 
hogy minket mindig együtt lát, végül is, hogy 
mondhatnék nemet az én szegény húgocskámnak 
anélkül, hogy az ő híres oldalba vágásaiból ne 
részesülnék? Különben is, mostanában egy kicsit 
nyűgösnek és távolságtartónak tűnik, és az SHK-
m, vagyis a Segítőkész-Hűséges Kvóciensem fel-
turbózása biztosan nem árthat. 

Úgyhogy előadtam Derék Dextert, és leültem 
Noellel, aki rettenetesen sok kölnit viselt, hogy 
megbeszéljük, mit keresünk. 

– Nézze – mondta Noel erős kreol akcentussal 
–, adok egy listát, amelyen rajta van minden 



kirúgott alkalmazott, meddig is, két évre vissza-
menőleg? 

– Jó a két év – válaszoltam. – Ha nincsenek túl 
sokan. 

Noel vállat vont, ami fájdalmas mozdulatnak 
tűnt ilyen csontos végtagokkal. 

– Kevesebb, mint egy tucatnyian – 
tájékoztatott. Majd elmosolyodott, és hozzátette: – 
Jo Anne miatt egy csomóan önként felmondtak. 

– Nyomtassa ki a listát – kértem. – És utána 
majd ellenőrizzük az aktáikat, hogy tartalmaznak-e 
szokatlan panaszt vagy fenyegetést. 

– De van még más is – mondta Noel. – Van 
egy csomó alvállalkozónk, akik kampányt 
terveznek nekünk. És néha nem nyerik meg a 
pályázatokat, és ki tudná megmondani, ezért 
mennyire haragszanak… 

– De egy alvállalkozó mindig megpróbálkozhat 
a következő pályázaton is, nem? 

Noel megint vállat vont, olyan mozdulattal, 
hogy komolyan féltettem a fülét a vállától. 

– Lehet – mondta. 
– Szóval, ha csak nem valami végleges 

elutasításról volt szó, amikor a Hivatal azt mondta, 
hogy soha az életben nem fogjuk megbízni magát 
semmilyen körülmények között, akkor nem 
valószínű. 

– Akkor maradjunk a kirúgottaknál – mondta, 
és pár pillanat múlva már ki is nyomtatta a listát, 



amin, ahogy megmondta, kevesebb, mint egy tucat 
név és Utolsó Ismert Cím szerepelt – pontosan 
kilenc. 

Deborah az ablakon bámult kifelé, de amikor 
meghallotta, hogy akcióba lendül a nyomtató, 
odajött hozzánk, és a székem támlájára könyökölt. 

– Mid van? – követelőzött. 
Kivettem a lapot a nyomtatóból, és feltartottam. 
– Talán semmim – mondtam. – Kilenc ember, 

akiket kirúgtak. – Deborah kikapta a listát a 
kezemből, és úgy meredt rá, mintha bizonyítékot 
tartottam volna vissza. – Ellenőrizzük az aktáikat – 
tájékoztattam. – Megnézzük, fenyegetőztek-e. 

Deborah fogai összecsikordultak, és láttam 
rajta, hogy legszívesebben kirohanna az ajtón, és 
le az úton az első címre, de végül is, biztosan 
megtakarítunk egy kis időt, ha fontossági 
sorrendbe rakjuk őket, és a komolyabb jelölteket a 
lista elejére vesszük. 

– Hát jó – mondta végül. – De gyorsuljatok fel, 
jó? 

És fel is gyorsultunk; ki tudtam zárni két 
munkatársat, akiket akkor „rúgtak ki”, amikor a 
Bevándorlási Hivatal kiutasította őket az országból. 
De egy név rögtön a lista tetejére ugrott: Hernando 
Mezáé, aki duhajkodott – ezt a szót használták az 
iratokban –, és ezért erőszakkal kellett a cég 
területéről eltávolítani. 



És mi volt vajon a legjobb része az egésznek? 
Hernando tervezte a vendégeket fogadó díszítést 
a repülőtereken és hajókikötőkben. 

Az olyasfajta életképeket, mint amilyet South 
Beachen és a Fairchild Gardensben láttunk. 

– Az istenit – nyögött fel Deborah, amikor 
tájékoztattam erről. – Rögtön az elején kapásunk 
van. 

Egyetértettem vele, hogy érdemesnek tűnik 
megállni Mezánál, és elbeszélgetni vele, de egy 
vékony, hajthatatlan kis hang folyamatosan azt 
susogta nekem, hogy a dolgok nem szoktak ilyen 
egyszerűek lenni, hogy amikor az embernek rögtön 
az elején kapása van, akkor általában vissza kell 
dobnia a zsákmányt, mert méreten aluli – vagy 
menekülőre fognia, mert túl hegyesek a fogai. 

És mostanára már mindannyian meg kellett 
volna, hogy tanuljuk: ha az ember kudarcot gyanít, 
akkor nagy eséllyel igaza van. 

 
 



 
 
 
 
 

KILENCEDIK FEJEZET 
 
 
Hernando Meza Coral Gabiesnek egy olyan 

részén élt, ami jól nézett ki, de nem túl jól, és ezért, 
a saját középszerűsége által védetten nem is 
változott sokat az elmúlt húsz évben, ellentétben 
Miami többi részével. Ami azt illeti, a kis háza csak 
egy jó mérföldnyire volt Deborah lakásától, vagyis 
szinte szomszédok voltak. Sajnálatos módon ez 
egyiküket sem indította arra, hogy jó szomszédok 
módjára viselkedjenek egymással. 

Rögtön azután elkezdődött, hogy Deborah 
bekopogott az ajtón. Láttam abból, ahogy a fél 
lábán rugózott, hogy izgatott, és meg van 
győződve arról, hogy nyomon van. Majd amikor az 
ajtó géphangon zümmögve kinyílt, és felfedte 
Mezát, Deborah lába megszűnt rugózni, és a 
húgom annyit mondott, hogy a fenébe. 
Természetesen csak magának, de azért elég 
hallhatóan. 

Meza meg is hallotta, és azt válaszolta, hogy 
Deb is bekaphatja, majd csak bámult rá, lenyűgöző 
mértékű ellenségességgel, ha azt vesszük, hogy 



egy elektromos tolószékben ült, és láthatóan 
képtelen volt használni a végtagjait, leszámítva 
talán pár ujját a kezén. 

Az egyik ujját ebben a pillanatban éppen arra 
használta, hogy megnyomja a széke elejéhez 
erősített tálcán lévő botkormányt, mire a szék 
felénk lendült. 

– A faszt akartok? – kérdezte. – Ahhoz nem 
tűntök elég okosnak, hogy hittérítők legyetek, 
szóval mit árultok? Figyeljetek, elég nagy 
szükségem lenne egy pár sílécre. 

Deborah rám pillantott, de nem tudtam mivel 
biztatni, úgyhogy egyszerűen csak elmosolyodtam. 
Valami oknál fogva ettől berágott; a szemöldöke 
mérgesen összeszaladt, és az ajkai is 
elvékonyodtak. Odafordult Mezához, és 
kifogástalan Jeges Zsaru hangnemben 
megkérdezte: 

– Maga Hernando Meza? 
– Ami maradt belőle – válaszolta Meza. – Hé, 

maga zsarunak tűnik. Amiatt a múltkori miatt jöttek, 
amikor csupaszon végigrohantam az Orange 
Bowlon? 

– Lenne magához pár kérdésünk – tájékoztatta 
Debs. – Bemehetünk? 

– Nem. 
Deborah fél lába már a levegőben volt, és 

előre helyezte a súlypontját, arra számítva, hogy 
Meza, mint ahogy bárki más is a világon, 



automatikusan beengedi. Most esetlenül 
megtorpant, és fél lépésnyit hátrált. 

– Tessék? – kérdezte. 
– Neeeeeeem – ismételte meg Meza, úgy 

húzva a szót, mintha egy értelmi fogyatékoshoz 
beszélne, aki nincs tisztában a jelentésével. – 
Neeeem, nem jöhet be. – És megrebbent az ujja a 
szék vezérlőgombjai felett, mire a szék elég 
agresszíven felénk lendült. 

Deborah vadul félreugrott, majd összeszedte 
szakmai méltóságát, és visszalépett Meza elé, bár 
most már biztos távolságot tartva. 

– Rendben – mondta. – Akkor itt fogjuk 
csinálni. 

– Ó, igen – lihegte Meza –, csináljuk itt. – És 
úgy kezdte kapcsolgatni a botkormányt, hogy a 
szék jó párszor előreugorjon, majd visszalendüljön. 
– Igen, bébi, igen, bébi, igen, bébi – mondogatta. 

Deborah láthatóan elveszítette a kontrollját a 
kihallgatás folyamata felett, és ezt a zsaruk 
kézikönyve nem nézi jó szemmel. Megint 
félreugrott, teljes zavarban Meza megjátszott 
székszexe miatt, a férfi pedig követni kezdte a 
kerekein. – Gyerünk, anyu, add fel! – kiabálta 
olyan hangon, ami félúton volt a röhögés és a 
lihegés között. 

Nem szeretném azt a benyomást kelteni, 
mintha képes lennék érzelmekre, de időnként 
átvillan rajtam egy egészen halvány kis 



együttérzés Deborah kapcsán, aki tényleg nagyon 
igyekszik. Úgyhogy, miközben Meza szaggatott 
ívben kanyargott apró lökésekkel Debs nyomában, 
mögé léptem, lehajoltam a széke háta mögé, és 
kihúztam az akkumulátorból a tápkábelt. A motor 
zúgása elhallgatott, a szék zökkenve megállt, és 
immár nem hallatszott más hang, csak egy távoli 
sziréna, illetve a csendes kattogás, ahogy Meza 
ujja a botkormányt kapcsolgatta. 

A legjobb formájában Miami két kultúra és két 
nyelv városa, és mi, akik mindkettőben 
megmerítkeztünk már, tudjuk, mennyi új, 
csodálatos dolgot tanulhatunk egy másik kultúrától. 
Én mindig lelkesen vallottam ezt, és most be is 
igazolódott a meggyőződésem, mert Meza 
rendkívül kreatívnak bizonyult a spanyol és az 
angol terén is. Végigvette a szokásos alapok 
figyelemre méltó listáját, majd kibontakozott a 
művészi oldala is, és olyan dolgoknak nevezett 
engem, amelyek nem is léteznek, leszámítva talán 
egy párhuzamos univerzumot, amit Hieronymus 
Bosch tervezett. Az előadás természetfelettien 
szürreális jelleget kezdett ölteni Meza hangja miatt, 
ami elég gyenge és rekedtes volt, de nem hagyta, 
hogy ez bármiben gátolja. Bennem őszinte 
csodálatot ébresztett, és úgy tűnt, Deborah-ban is, 
mert mindketten csak álltunk és hallgattunk, amíg 
Meza végül ki nem fulladt, és le nem zárta a sort a 
faszszopó szóval. 



Elékerültem, és odaálltam Debs mellé. 
– Ne használja ezt a szót – kértem, a pasas 

meg csak bámult. – Ez olyan közönséges, maga 
sokkal jobb ennél. Hogy is volt az a rész a 
„gecinyaló görényszarzsák”-kal? Nagyon élveztem. 
– És ezt megerősítendő, könnyed tapssal 
jutalmaztam. 

– Dugjál vissza, pedo de puta – válaszolta 
Meza. – És majd úgy vicceskedjél. 

– Hogy legázolj minket a sportos 
járgányoddal? – kérdeztem. – Inkább nem, köszi. 

Deborah összekaparta magát a mozdulatlan 
bűvöletből, amit az előadás váltott ki belőle, és 
visszahelyezkedett az Alfa-szerepbe. Engem 
félretolt, és ismét kőarccal kezdte bámulni Mezát. 

– Mr. Meza, fel szeretnénk tenni pár kérdést, 
és ha megtagadja a választ, levisszük a 
kapitányságra, és ott hallgatjuk ki. 

– Csak rajta, te picsa – válaszolta Meza. – Az 
ügyvédem boldog lesz. 

– Vagy egyszerűen csak itt hagyhatjuk – 
javasoltam. – Amíg el nem rabolja valaki, hogy 
eladja a hulladéktelepen. 

– Dugjál vissza, de gyíkgennyláda. 
– Kezdi ismételni magát – jegyeztem meg 

Deborah-nak. – Szerintem már fárad. 
– Megfenyegette az Idegenforgalmi Hivatal 

igazgatóját azzal, hogy megöli? – kérdezte 
Deborah. 



Meza sírni kezdett. Nem volt szép látvány; a 
feje erőtlenül félrebillent, takony kezdett folyni az 
orrából és a szájából, és a könnyekhez 
csatlakozva végigcsorgott az arcán. 

– Szemetek – mondta. – Miért is nem öltek 
meg inkább. – Olyan erőtlenül szipogott, hogy 
semmi hatása nem volt, leszámítva a vékony kis 
szörcsögő hangot. – Nézzék, nézzék, mit csináltak 
velem – károgta reszelős, rekedtes hangján, tompa 
brekegéssel. 

– Mit tettek magával, Mr. Meza? – kérdezte 
Debs. 

– Nézzenek rám – szipogta Meza. – Ezt 
csinálták. Nézzenek rám. Ebben a chingado 
székben élek, még pisálni sem tudok elmenni 
valami buzi ápoló nélkül, aki a farkamat tartja. – 
Felnézett, és megint megvillant egy kis dac a 
takony mögött. – Maguk nem akarnák kicsinálni 
azokat a puercókat? 

– Azt akarja mondani, hogy ők tették ezt 
magával? – kérdezte Debs. 

Meza megint szipogott egyet. Még mindig 
hiába. 

– Munkaidőben történt – mondta egy kicsit 
védekezően. – A dolgomat végeztem, de azt 
mondták, nem, autóbaleset, nem fizetnek egy 
fityinget sem. És ezzel kirúgtak. 

Deborah kinyitotta a száját, majd hallható 
kattanással becsukta. Azt hiszem, valami olyasmit 



akart kérdezni, hogy hol volt Meza előző éjjel 3:30 
és 5:00 között, majd rádöbbent, hogy minden 
valószínűség szerint pontosan itt volt az 
elektromos tolószékében. De Meza minden volt, 
csak ostoba nem, és ő is észrevette. 

– Mi van – kérdezte hatalmasat szívva az 
orrán, és a takony egy kis részét végül is 
mozgásra bírva. – Valaki megölte az egyik 
chingado maricont? És nem hiszik, hogy én 
voltam, csak mert ebben a székben ülök? Ha 
visszadugsz, te ribanc, megmutatom, milyen 
könnyedén megölöm azt, aki felbosszant. 

– Melyik maricont ölte meg? – kérdeztem, mire 
Deborah oldalba vágott, bár ő maga még mindig 
nem tudott mit mondani. 

– Azt, amelyik halott, faszkalap – sípolta rám 
Meza. – Remélem, hogy arról a faszszopó Jo 
Anne-ről van szó, de bánja fene, úgyis megölöm 
mind, mielőtt végzek. 

– Mr. Meza – mondta Deborah, és volt egy kis 
habozás a hangjában, ami bárki másnál az 
együttérzés jele lett volna; Debs esetében a csaló-
dottságról volt szó, mivel kénytelen volt 
rádöbbenni, hogy ez a nyomorult emberkupac nem 
lehetett a tettes. És Mezának megint működtek a 
megérzései, és a férfi támadásba lendült. 

– Igen, én tettem – mondta kihívóan. – 
Bilincselj meg, te picsa. Láncolj a padlóhoz az autó 
hátsó ülésénél a kutyákkal. Mi a baj, attól félsz, 



hogy meghalok neked? Rajta, te ribanc. Különben 
megöllek, mint azokat a seggnyalókat a Hivatalnál. 

– Senkit nem öltek meg a Hivatalból – 
tájékoztattam. 

Meza rám meredt. 
– Nem? – kérdezte. A feje visszalendült 

Deborah felé, a takony megcsillant a napfényben. 
– Akkor meg mi a faszért zaklatsz, te szaros 
disznó? 

Deborah habozott, majd még egyszer utoljára 
megpróbálkozott. 

– Mr. Meza – kezdte. 
– Menjenek a fenébe, tűnjenek a faszba a 

verandámról – szólított fel minket Meza. 
– Ez jó ötletnek tűnik, Debs – értettem vele 

egyet. 
Deborah frusztráltan megrázta a fejét, majd 

röviden, robbanásszerűen kifújta a levegőt. 
– A picsába – mondta. – Menjünk. Dugd 

vissza. – Ezzel megfordult, és lesétált a 
verandáról, rám hagyva a veszélyes és hálátlan 
feladatot, hogy Meza tápkábelját visszadugjam az 
akkumulátorba. Ez is azt bizonyítja, milyen önzőek 
és figyelmetlenek az emberek, legyenek bár 
családtagjaink. Végtére is Deborah-nál volt fegyver 
– hát nem neki kellett volna elvállalnia a feladatot? 

Úgy tűnt, ebben Meza is egyetért velem. 
Belekezdett a szürrealistán vulgáris leírások egy 
újabb sorozatába, és az egészet Deborah hátának 



célozta. Én nem érdemeltem többet tőle egy gyors 
„siess, köcsög”-nél, amikor levegőt vett. 

Siettem is. Nem azért, mintha annyira vágytam 
volna Meza kedvére tenni, hanem, mert nem 
akartam a közelbe lenni, amikor újból elindul a 
széke. Ez messze túl veszedelmes dolognak tűnt – 
és egyébként is, úgy éreztem, hogy a drága, 
pótolhatatlan napomnak már éppen elég nagy 
részét töltöttem azzal, hogy az ő panaszáradatát 
hallgatom. Itt volt az ideje, hogy visszatérjünk a 
világba, ami hemzseg az elfogásra váró 
szörnyetegektől, a leendő szörnyetegektől, és ahol 
némi szerencsével talán még egy ebéd is kinéz az 
embernek. Ezek egyikéből sem lesz semmi, ha itt 
maradok ennek a verandának a csapdájában, egy 
motoros tolószék elől ugrálva, amit egy nem 
kevésbé veszélyes száj egészít ki. 

Úgyhogy visszanyomtam a tápcsatlakozót az 
akkumulátorba, és levetettem magam a teraszról, 
még mielőtt Meza rájött volna, hogy megint be van 
dugva. Az autóhoz siettem, és beültem. Deborah 
sebességbe csapta a kocsit, és beletaposott a 
gázba, még mielőtt becsuktam volna az ajtót – 
láthatóan attól tartva, hogy Meza esetleg 
mozgásképtelenné teszi az autót azzal, hogy 
belerohan a székével –, úgyhogy nagyon gyorsan 
visszaértünk Miami gyilkos forgatagának meleg, 
otthonos anyaméhébe. 



– A picsába – mondta végül, és ez a szó lágy, 
nyáresti szellőnek tűnt Meza után. – Biztos voltam 
benne, hogy ő lesz az. 

– Nézd a jó oldalát – javasoltam. – Legalább 
tanultál néhány hass kifejezést. 

– Menj, és szarj fel egy kötélen – vágott vissza 
Debs. Végül is, ő se kezdő a szakmában. 

 
 



 
 
 
 
 

TIZEDIK FEJEZET 
 
 
Még két név ellenőrzésére volt időnk a listáról, 

mielőtt ebédszünetet tartottunk volna. Az első cím 
odaát volt Coconut Grove-ban, és csak körülbelül 
tíz percünkbe telt odaérni Meza házától. Deborah 
csak egy kicsit ment gyorsabban a megengedett 
sebességnél, ami Miamiban lassúnak számít, tehát 
olyan, mintha az ember egy „Rúgj belém” feliratot 
viselne a hátán. Úgyhogy bár a forgalom gyenge 
volt, minket a magunk sajátos aláfestő zenéje 
követett, ami dudaszóból, üvöltözésből és 
kinyújtott középső ujjakból állt, a többi sofőr meg 
úgy húzott el mellettünk, mint egy csapat vérengző 
piranha, ami egy vízben álló sziklát kerülget. 

Úgy tűnt, ezt Debs észre sem veszi. Nagyon 
elgondolkozott, ami azzal járt, hogy a homlokán 
olyan mély ráncok keletkeztek, hogy kísértést 
éreztem figyelmeztetni a maradandó ráncok 
keletkezésének veszélyére. De a múltbéli 
tapasztalataim során megtanultam, hogy ha egy 
ilyesfajta gondoskodó megjegyzéssel szakítom 
félbe a gondolatait, mindenképpen egy sajgó 



karcsapás lesz a jutalmam, úgyhogy csak ültem 
némán. Nem igazán értettem, min kell ennyire 
mélyen elgondolkozni: van négy nagyon szépen 
kicsinosított hullánk, és semmi fogalmunk arról, 
hogy ki rendezte el őket. De természetesen 
kettőnk közül Debs a képzett nyomozó. Talán az 
Akadémia valamelyik kurzusán tanult valamit, amit 
az ilyen esetekben alkalmazni lehet, és amit súlyos 
homlokráncolás kísér. 

Mindenesetre nemsokára odaértünk a 
listánkon szereplő címre. Egy szerény kis házikó 
volt a Tigertale Avenue mellett, egy kicsi, gazos 
kerttel, és egy ELADÓ táblával az előtte álló nagy 
mangófán. Fél tucat régebbi napilap hevert 
szétszórva a kertjében, még mindig nejlonban, 
amiket félig eltakart az előkert magas, gondozatlan 
gyepe. 

– A picsába – mondta Deborah, miközben 
leparkolt a ház előtt. Ez nagyon tömör és velős 
összegzésnek tűnt. A ház hónapok óta lakatlannak 
tűnt. 

– Ez a pasas mit csinált? – kérdeztem, 
miközben a kerten átrepülő színes újságlapot 
figyeltem. 

Debs a listára pillantott. 
– Alice Bronson – tájékoztatott. – Pénzeket 

emelt le egy céges számláról. Amikor a fejére 
olvasták, akkor tettlegességgel és emberöléssel 
fenyegetőzött. 



– Külön-külön, vagy egyszerre? – kérdeztem, 
de Debs csak rosszallóan nézett, és a fejét 
csóválta. 

– Ebből nem lesz semmi – mondta, és én 
egyetértettem vele. De a rendőri munka 
természetesen abból áll, hogy az ember 
végigcsinálja a rutineljárásokat, és reménykedik, 
hogy szerencséje lesz, úgyhogy kikapcsoltuk a 
biztonsági övünket, és végigtrappoltunk a 
leveleken és egyéb növényi hulladékon a bejárati 
ajtóhoz. Debs gépiesen bedörömbölt az ajtón, és 
hallottuk, hogy visszhangzik végig a hang a házon. 
Egyértelmű volt, hogy olyan üres, mint a 
lelkiismeretem. 

Deborah lenézett a kezében lévő listára, és 
megkereste a gyanúsított nevét, akihez a cím 
tartozott. 

– Ms. Bronson! – kiabált be, de erre még 
kevesebb válasz érkezett, mivel a hangja nem 
dübörgött úgy végig a házon, mint a dörömbölése. 

– A picsába – ismételte meg Debs. Még 
egyszer bedörömbölt, ugyanolyan eredménnyel. 
Semmilyennel. 

Csak hogy teljesen biztosak lehessünk a 
dolgunkban, körbesétáltunk a ház körül, és 
bekukucskáltunk az ablakon, de semmit nem 
láttunk, leszámítva néhány nagyon ronda zöld és 
barnásvörös függönyt, amik ott maradtak az 
egyébként üres nappaliban. Amikor visszaértünk a 



ház elé, egy fiú várakozott az autónk mellett, a 
biciklijén ülve, és minket bámult. Olyan 11-12 éves 
lehetett, hosszú haja tincsenként be volt fonva, és 
összefogva hátul lófarokba. 

– Április óta nem laknak itt – tájékoztatott 
minket. – Maguknak is tartoztak? 

– Ismered Bronsonékat? – kérdezte Deborah. 
A fiú félrebillentette a fejét, és ránk meredt, 

kicsit úgy, mint egy papagáj, amelyik még nem 
döntötte el, hogy elvegye-e a kekszet, vagy 
megcsípje az ember ujját. 

– Maguk zsaruk? – kérdezte. 
Deborah feltartotta a jelvényét, a fiú pedig 

előregurult a biciklijén, hogy közelebbről is 
megnézze. 

– Ismerted ezeket az embereket? – ismételte 
meg a kérdést Debs. 

A fiú bólintott. 
– Csak biztosra akartam menni – magyarázta. 

– Egy csomó embernek van hamis jelvénye. 
– Mi tényleg zsaruk vagyunk – biztosítottam. – 

Tudod, hova mentek Bronsonék? 
– Nem – válaszolta. – Az apám azt mondta, 

hogy egy csomó embernek tartoztak pénzzel, és 
tuti megváltoztatták a nevüket, vagy dél-
amerikáznak, vagy valami. 

– És ez mikor volt? – kérdezte Deborah. 
– Még áprilisban – válaszolta a srác. – Már 

mondtam. 



Deborah alig titkolt bosszúsággal nézett a 
fiúra, majd rám pillantott. 

–Tényleg mondta – védtem meg. – Mondta, 
hogy áprilisban. 

– Mit csináltak? – kérdezte a fiú, szerintem egy 
kicsit túl mohón. 

– Valószínűleg semmit – válaszoltam. – Csak 
fel szerettünk volna tenni nekik pár kérdést. 

– Hűha – lelkesedett a srác. – Megöltek 
valakit? Tényleg? 

Deborah feje egy kicsit furcsán megrebbent, 
mintha egy rovarfelhőt szeretett volna 
elhessenteni. 

– Miért gondolod, hogy megöltek valakit? – 
kérdezte. 

A fiú vállat vont. 
– A tévében – válaszolta egyszerűen –, ha 

gyilkosság történt, akkor mindig azt mondják, hogy 
semmit. Ha tényleg semmi, akkor olyanokat mon-
danak, hogy súlyos bűncselekményt követtek el, 
meg ilyenek – mondta vigyorogva. 

Deborah a kölyökre nézett, és csak csóválta a 
fejét. 

– Megint igaza van – kibickedtem. – Láttam a 
Helyszínelőkben. 

– Jézusom – mondta Debs, még mindig a fejét 
ingatva. 

– Adjál neki egy névjegykártyát – javasoltam. – 
Annak örülni fog. 



– Igen – vigyorgott a fiú boldogan –, és mondja 
azt, hogy ha bármi eszembe jutna… 

Deborah feje megállt, és a húgom horkantott 
egyet. 

– Hát jó, kölyök, te győztél – mondta. 
Odapöckölte neki a névjegykártyáját, és a fiú 
ügyesen elkapta. – Hívjál fel, ha eszedbe jut 
valami – tette hozzá Deb. 

– Köszönöm – mondta a srác, és még mindig 
mosolygott, amikor beültünk az autóba és 
elhajtottunk, bár nem voltam benne biztos, hogy 
azért, mert nagyon tetszett neki a névjegykártya, 
vagy azért, mert győzelmet aratott Deborah felett. 

Odapillantottam a mellette lévő listára az 
ülésen. 

– Brandon Weiss következik – konstatáltam. – 
Ööö, egy író. Írt pár reklámot, ami nem tetszett 
nekik, ezért rúgták ki. 

Deborah az égre emelte a szemeit. 
– Egy író – sóhajtotta. – Mit követett el, 

megfenyegette őket egy vesszőhibával? 
– Hát, oda kellett hívniuk a biztonságiakat, 

hogy eltávolítsák. 
Deborah felém fordult, és rám nézett. 
– Egy írót – mondta. – Ne már, Dex. 
– Egyes példányaik igen harciasak tudnak 

lenni – válaszoltam, bár ez az én fülemben is 
túlzásnak tűnt egy kissé. 



Deborah visszanézett a forgalomra, bólintott, 
és beharapta az ajkát. 

–Cím? – kérdezte. 
Megint lenéztem a papírra. 
– Ez már inkább rávall – jelentettem ki, miután 

felolvastam az Észak-Miami sugárút környéki 
címet. – A Miami Művésznegyed kellős közepén. 
Hol máshol is lakhatna egy gyilkos hajlamú 
reklámszövegíró? 

– Te már csak tudod – válaszolta Deb, 
szerintem egy kicsit bárdolatlanul, de nem sokkal 
bárdolatlanabbul, mint amilyen lenni szokott, 
úgyhogy elengedtem a fülem mellett. 

– Egyszerűen nem lehet rosszabb, mint az 
előző kettő – biztattam. 

– Na persze, a hármas a szerencsés szám – 
mondta Deb savanyúan. 

– Ne már, Debs – vigasztaltam. – Mutass már 
egy kis lelkesedést. 

Deborah lekormányozta az autót az 
autópályáról, egyenesen egy gyorsétterem 
parkolójába, amitől nagyon meglepődtem, mert 
először is, még nem igazán volt ebédidő, és 
másodszor is, amit ezeken a helyeken 
felszolgálnak, az csak közelíti az ételt, legyen 
bármilyen gyors. 

De Deb nem mozdult, hogy elinduljon az 
étterembe. Ehelyett üresbe rántotta a 
sebességváltót, és felém fordult. 



– A picsába – jelentette ki, amiből észrevettem, 
hogy mintha valami bántaná. 

– A kölyökről van szó? – kérdeztem. – Vagy 
még mindig Mezára haragszol? 

– Egyik sem – válaszolta. – Rólad van szó. 
Ha meg is lepődtem az éttermekkel 

kapcsolatos ízlésén, az semmi nem volt az aktuális 
elképedésemhez képest. Rólam? Végigpörgettem 
a fejemben a délelőttöt, de semmi furcsa nem tűnt 
fel. Hűséges bakája voltam a morcos tábornoknak; 
még a szokásosnál is kevesebb lényeglátó és 
szellemes megjegyzést tettem, amiért igazán 
lehetne hálásabb is, mivel ezeknek általában ő 
szokott a célpontja lenni. 

– Ne haragudj – válaszoltam – de nem tudom, 
miről beszélsz. 

– Rólad beszélek – pontosított Deborah nem 
túladagolva az információt. – Rólad, úgy általában. 

– Még mindig nem tudom, mire gondolsz – 
mondtam. – Általában elbűvölő vagyok. 

Deborah tenyérrel a kormánykerékre csapott. 
– Az isten verje meg, Dexter, ez a kibaszott 

szellemeskedés már nem működik nálam. 
Nem tudom, másokkal is előfordul-e, hogy 

időről időre meghall az ember egy-egy 
elképesztően világos kijelentő mondatot az utcán, 
amit olyan erővel és olyan céltudatosan 
nyilatkoztatnak ki, hogy az embert megöli a 
kíváncsiság, hogy megtudja, mit jelent, csak mert 



annyira masszív és kristálytiszta? És az ember a 
legszívesebben követni kezdené azokat, akik 
között elhangzott, annak ellenére, hogy nem is 
ismeri őket, csak hogy kiderüljön, mit jelentett az a 
mondat, és milyen irányba befolyásolja az 
illetékesek életét. 

Ebben a pillanatban pontosan így éreztem 
magam: fogalmam nem volt, miről beszél Deb, de 
nagyon szerettem volna tudni. 

Szerencsére nem kellett sokat várnom. 
– Nem vagyok benne biztos, hogy ezt így 

tudom folytatni – jelentette ki. 
– De mit? 
– Itt kocsikázom egy pasassal, aki megölt, 

hányat is, tíz-tizenöt embert? 
Soha nem öröm, ha ilyen durván alulbecsülik 

az embert, de ez nem tűnt a megfelelő lélektani 
pillanatnak ahhoz, hogy kijavítsam Debet. 

– Értem – mondtam. 
– És nekem az a dolgom, hogy elkapjam az 

ilyeneket, mint amilyen te vagy, és örökre 
bekasztlizzam őket, csakhogy te a bátyám vagy! – 
folytatta Deb, a kormánykerékre mért csapásokkal 
emelve ki minden szótagot. Amire amúgy nem lett 
volna feltétlenül szükség, mivel amúgy is jól 
hallottam. És végre meg is értettem, mi volt az oka 
a mostanában tanúsított bárdolatlan modorának, 
bár azt még mindig nem tudtam, miért tartott neki 
ilyen sokáig, hogy felhúzza magát a dolgon. 



És elég sok igazság volt abban, amit mondott, 
és ha tényleg olyan okos lennék, amilyennek 
hiszem magam, akkor tudtam volna, hogy előbb-
utóbb elkövetkezik ez a beszélgetés, és 
felkészültem volna rá. De botor módon azt 
feltételeztem, hogy a világon semmi nem olyan 
erős, mint a status quo, és Deborah támadása 
váratlanul ért. Ráadásul amennyire tudtam, semmi 
nem történt a közelmúltban, ami kiválthatta volna 
ezt a fajta konfrontációt; hogy merültek fel ezek a 
dolgok? 

– Ne haragudj, Debs – mondtam. – De, izé, mit 
szeretnél, mit csináljak? 

– Azt akarom, hogy abbahagyd – válaszolta. – 
Azt akarom, hogy valaki más legyél. – Ezzel rám 
nézett, és remegett az ajka, majd megint elfordult, 
kibámult az oldalsó ablakon az US1-es mögé, át a 
helyiérdekű magasvasút sineire. – Azt akarom… 
hogy az legyél, akinek hittelek. 

Szeretem azt képzelni, hogy találékonyabb 
vagyok, mint a többi ember. De ebben a 
pillanatban olyan voltam, mint akit gúzsba kötöttek, 
kipeckelték a száját és a sínekhez láncolták. 

– Debs – mondtam. Ez nem volt sok, de ennyi 
munícióm maradt már csak. 

– Az isten verje meg, Dex – kiáltotta a húgom 
olyan erővel csapva a kormánykerékre, hogy az 
egész autó beleremegett. – Még csak beszélni 
sem tudok róla, még Kyle-lal sem. Te meg… – 



vágott rá ismét a kormányra. –Honnan tudhatom 
egyáltalán, hogy igazat mondasz, hogy Apu tett 
ilyenné? 

Valószínűleg nem lenne pontos, ha úgy 
fogalmaznék: ezzel érzelmeimben sértett meg, 
mert olyanjaim nekem tudomásom szerint 
nincsenek. De a vád igazságtalansága nagyon 
bántó volt. 

– Nem hazudnék neked – mondtam. 
– Életed minden napján hazudtál, amikor nem 

mondtad meg, mi is vagy igazából – válaszolta 
Deb. 

Én is éppen úgy ismerem a New Age 
filozófiáját, és Dr. Philt, mint bárki más, de van egy 
pont, ahol helyt kell adni a tényeknek, és úgy 
éreztem, hogy elérkeztünk erre a pontra. 

– Hát jó, Debs – mondtam. – És mit tettél 
volna, ha tudtad volna, ki is vagyok valójában? 

– Nem tudom – válaszolta. – Azt sem tudom, 
most mit tegyek. 

– Hát jó – mondtam. 
– De valamit tennem kell. 
– Miért? 
– Mert embereket öltél meg, az isten verje 

meg! – válaszolta Deb. 
Vállat vontam. 
– Erről nem tehetek – jelentettem ki. – És 

egyébként is megérdemelték. 
– De ez nem helyes. 



– Apa így akarta – mondtam. 
Egy kis csoport egyetemista korú kölyök ment 

el az autó mellett, és bámult meg minket. Az 
egyikük mondott valamit, mire mind nevetésben 
törtek ki. Ha-ha. Nézzétek, milyen vicces, ahogy 
veszekszenek. A pasi a kanapén alszik ma éjjel, 
ha-ha. 

Pedig ha nem sikerül meggyőznöm Deborah-t, 
hogy minden úgy van, ahogy lennie kell, akkor 
nagy valószínűséggel egy börtöncellában alszom 
ma éjjel. 

– Debs – próbálkoztam. – Apa rendezte így. 
Tudta, hogy mit csinál. 

– Tényleg? – kérdezett vissza Deb. – Vagy ezt 
is csak kitaláltad? És még ha ő rendezte is így, 
vajon igaza volt, amikor ezt tette? Vagy ő is csak 
egy megkeseredett, kiégett zsaru volt? 

– Ő Harry volt – jelentettem ki. – Az apánk. Hát 
persze, hogy igaza volt. 

– Ennél azért több kell nekem. 
– És mi van, ha nincs több? 
Deb végre elfordult, és nem csapkodta a 

kormányt, amitől egy kicsit megkönnyebbültem. De 
olyan sokáig csendben maradt, hogy kezdtem azt 
kívánni, bárcsak inkább csapkodna. 

– Nem tudom – mondta végül. – Egyszerűen 
nem tudom. 

És ezzel kimondta. Úgy értem, tisztában 
vagyok vele, hogy ez komoly probléma neki. Mit 



tegyünk a gyilkos hajlamú bátyánkkal? Végül is, 
kedves srác, megjegyzi a születésnapokat és 
nagyon szép ajándékokat ad; a társadalom 
hasznos tagja, keményen dolgozó, józan életű 
férfi. Szóval ha egyszer-kétszer meg is botlott és 
megölt pár rosszfiút, tényleg olyan nagy ügyet kell 
belőle csinálni? 

Másrészről Deborah olyan foglalkozást 
választott, hogy már csak hivatalból sem vehette jó 
néven az ilyesmit. És konkrétan az volt a feladata, 
hogy felkutassa a hozzám hasonlókat, és a 
villamosszékben fenntartott helyükre vezesse őket. 
Tisztában voltam vele, hogy az ilyesmi némi 
szakmai konfliktusra adhat okot, különösen, ha a 
bátyja az, akivel kenyértörésre kell vinni a dolgot. 

Vagy nem? 
– Debs – szólaltam meg –, tudom, hogy ez 

nehéz neked. 
– Nehéz – ismételte utánam a húgom. Egy 

könnycsepp gurult le az arcán, bár nem hüppögött, 
és nem adta más jelét annak, hogy sírna. 

– Szerintem nem szerette volna, hogy valaha 
is megtudd – magyaráz tam. – Úgy volt, hogy én 
soha nem fogom elmondani neked. De… – 
Eszembe jutott, amikor ott találtam az asztalhoz 
kötözve a bátyámmal, a vértestvéremmel, aki 
felette állt, és mindkettőnk egy-egy kést tartott a 
kezében, én meg akkor rádöbbentem, hogy nem 
vagyok képes megölni, akármennyire is 



szeretném, akármilyen közel hozna ez minket 
egymáshoz a bátyámmal, az egyetlen emberrel az 
egész világon, aki tényleg megért engem, és 
elfogad olyannak, amilyen vagyok. És valahogy 
nem tudtam megtenni. Valahogy megtalált engem 
Harry hangja, és visszavezetett a Helyes Útra. 

– A picsába – mondta Deborah. – Mi a faszt 
képzelt Apu? 

Néha én is elgondolkodtam ezen. De én azon 
is csodálkoztam, hogy hihetik el az emberek 
azokat a dolgokat, amiről azt állítják, hogy elhiszik, 
és miért nem tudok repülni, és ez is csak egy 
ilyesfajta kérdésnek tűnt. 

– Nem tudhatjuk, mit képzelt – jelentettem ki. – 
Csak azt, hogy mit tett. 

– A picsába – ismételte meg Deborah. 
– Talán igazad van – válaszoltam. – És mit 

fogsz most tenni? 
Még mindig nem nézett rám. 
– Nem tudom – mondta. – De úgy érzem, 

tennem kell valamit. 
Mindketten csak ültünk ott egy nagyon hosszú 

másodpercig, és egyikünk sem tudott mit mondani. 
Majd Deb sebességbe rakta az autót, és 
visszagurultunk az autópályára. 

 
 



 
 
 
 
 

TIZENEGYEDIK FEJEZET 
 
 
Nagyon kevés dolog tudja annyira befullasztani 

a társalgást, mint amikor valaki közli a bátyjával, 
hogy azt latolgatja, letartóztassa-e gyilkosságért, 
és még az én legendás szellemességem is csődöt 
mondott, amikor megpróbáltam olyan 
mondanivalót találni, ami megéri az arra pazarolt 
oxigént. Úgyhogy némán autóztunk, le az US1-
esen a 95-ösre, majd ki a gyorsforgalmira, és 
egyenesen be a Művésznegyedbe, éppen hogy 
csak túl a Julia Tuttle összekötőre vezető lehajtón. 

A síri csendtől hosszabbnak tűnt az út, mint 
amilyen volt. Egyszer vagy kétszer Deborah-ra 
pillantottam, de ő látványosan a gondolataiba 
merült – talán azon töprengett, hogy a jobbik pár 
bilincsét használja el rám, vagy az olcsó tartalékot 
a kesztyűtartóból. Bármi is volt az oka, egyenesen 
maga elé bámult, gépiesen forgatta a kormányt, és 
különösebb cél nélkül váltogatta a sávokat, illetve 
anélkül, hogy a legminimálisabb figyelmet 
pazarolta volna rám. 



Elég gyorsan megtaláltuk a címet, és ez nagy 
megkönnyebbülés volt, mivel az egymásra nem 
nézés és nem beszélgetés feszültsége kezdett egy 
kicsit túl nyomasztóvá válni. Deborah leparkolt a 
célpont előtt – ami az Északkeleti Negyvenedik 
utcában volt, és úgy nézett ki, mint egy 
raktárépület –, és üresbe tette az autót. 
Kikapcsolta a motort, és még mindig nem nézett 
rám, de egy pillanatra habozott. Majd megrázta a 
fejét, és kiszállt az autóból. 

Azt hiszem, arra számított, hogy követem, mint 
mindig, én, Kicsi Deb Árnyéka. De azért még 
pislákol bennem a büszkeség halvány parazsa, és 
azért gondoljunk bele: ha Deb becsukat pár 
hitvány kis hobbigyilkosságért, van-e joga elvárni 
tőlem, hogy segítsek megoldani ezeket? Úgy 
értem, nekem nincs szükségem az illúzióra, hogy a 
világ igazságos – mert soha nem az –, de ez már 
az illendőség határait feszegette. 

Úgyhogy csak gubbasztottam az autóban, és 
nem igazán figyeltem, ahogy Deb feltrappol a 
bejárathoz, és megnyomja a csengőt. Csak a 
szemem cseppnyi érdeklődést sem tápláló 
sarkából láttam, hogy kinyílik az ajtó, és azt az 
unalmas részletet is alig vettem észre, hogy Deb 
felmutatja a jelvényét. Úgyhogy nem igazán tudtam 
volna megmondani, ahogy ott ültem, és egyáltalán 
nem leskelődtem, hogy a férfi megütötte-e a 



húgom, és attól esett el, vagy egyszerűen 
lenyomta a földre, majd eltűnt az ajtó mögött. 

De amikor Deb fél térdre feltápászkodott, majd 
megint elesett és utána nem kelt fel, az már 
felkeltett bennem némi érdeklődést. 

Egyértelmű berregést hallottam a Központi 
Riasztóból; valami nagyon nem volt rendben, és a 
Deborah iránt táplált minden durcáskodásom úgy 
párolgott el, mint benzin a forró aszfaltról. Amilyen 
gyorsan csak tudtam, kipattantam az autóból, és 
már ott is szaladtam a járdán. 

Három méterről észrevettem a kés nyelét, ami 
az oldalából állt ki, és egy pillanatra lelassítottam, 
ahogy végigfutott rajtam a megdöbbenés. Egy 
borzasztó, nedves vértócsa már elkezdett 
terjeszkedni a járdán, és én ismét ott találtam 
magam a hideg ládában Biney-vel, a bátyámmal, 
és a padlón vastagon elterülő ragacsos vörös izé 
láttán mozdulni sem bírok, de még levegőt venni 
sem. De ekkor kicsapódott az ajtó, és a pasas 
lépett ki rajta, aki megkéselte Deborah-t. Meglátott, 
letérdelt, hogy a késért nyúlhasson, bennem pedig 
a szél egyre erősödő hangja, ami a fülemben 
zúgott, a szárnyait kiterjesztő Sötét Utas 
üvöltésévé változott, és gyorsan előreléptem, hogy 
egy nagyot rúgjak a halántékába. A pasas elterült 
Deborah mellett, arccal a vérben, és nem mozdult. 

Deborah mellé térdeltem, és megfogtam a 
kezét. A pulzusa erős volt, és kinyitotta a szemét. 



– Dex – suttogta. 
– Tarts ki, hugi – biztattam, és Deb ismét 

lehunyta a szemét. Kihúztam a rádióját az övén 
lévő tokból, és segítséget hívtam. 

Egy kisebb tömeg gyűlt körénk abban a pár 
percben, amíg a mentőautó oda nem ért, de 
előzékenyen szétvált, amikor a mentőorvosok 
kiugrottak, és Deborah-hoz siettek. 

– Huhh – mondta az első. – Gyorsan állítsuk el 
a vérzést. – Zömök, fiatal férfi volt katonásra vágott 
hajjal, letérdelt Debs mellé, és munkához látott. A 
társa, egy még zömökebb, negyven körüli nő, 
gyorsan bekötött egy intravénás kanült Deborah 
karjába, és abban a pillanatban, ahogy 
becsusszant a tű, éreztem, hogy valaki hátulról 
meghúzza a karom. 

Megfordultam. Egy egyenruhás rendőr volt, 
egy középkorú fekete férfi kopaszra borotvált fejjel, 
amivel felém biccentett. 

– A társa? – kérdezte. 
Előhúztam az igazolványomat. 
– A bátyja vagyok – tájékoztattam. – A 

laborban dolgozom. 
– Hű – mondta a rendőr, miközben átnézte a 

papírjaimat. – Maguk általában nem szoktak ilyen 
hamar kiérni. – Visszaadta az igazolványomat. – 
Mit tud arról a pasasról? – intett a fejével a férfi 
felé, aki leszúrta Deborah-t. Mostanra már felült, és 



a fejét fogta, egy másik rendőr pedig letérdelt 
mellé. 

– Kinyitotta az ajtót, és meglátta a húgomat – 
ismertettem a történteket. – Majd ledöfte egy 
késsel. 

– Aha – válaszolta a rendőr. Odafordult a 
társához, és azt mondta: – Bilincseld meg, Frankie. 

Nem néztem kárörvendve, ahogy a két rendőr 
a késelő háta mögé húzza a karját, és rácsattintják 
a bilincset, mert ekkor rakták be Deborah-t is a 
mentőautóba. Odaléptem, és megszólítottam a 
rövid hajú mentőorvost. 

– Meg fog gyógyulni? – kérdeztem. 
A pasas gépiesen, nem túl meggyőzően 

elmosolyodott. 
– Meglátjuk, mit mondanak az orvosok, jó? – 

válaszolta, és ez fele olyan megnyugtatóan sem 
hangzott, mint amilyennek vélhetően szánta. 

– A Jacksonba viszi? – kérdeztem. 
Bólintott. 
– A traumatológia intenzív osztályán lesz, mire 

beér – válaszolta. 
– Nem mehetnék magukkal? – próbálkoztam. 
– Nem – válaszolta. Becsapta az ajtót, a jármű 

elejéhez futott, és beszállt. Néztem, hogy 
furakszanak be a forgalomba, kapcsolják be a 
szirénát, és hajtanak el. 

Hirtelen nagyon egyedül kezdtem érezni 
magam. Messze túl melodramatikusabbnak tűnt az 



egész, mint amennyit ki lehet bírni. Az utolsó egy 
máshoz intézett szavaink nem voltak túl kedvesek, 
és nagy az esélye, hogy ezek válnak a mi Utolsó 
Szavainkká. Ez az eseménysorozat 
tévéképernyőre kívánkozott, és leginkább egy 
délutáni szappanoperában tudtam volna elkép-
zelni. Nem illett Dexter Deprimáló Dolgainak 
főműsoridejébe. De megtörtént. Deborah úton volt 
az intenzív osztályra, és nem tudtam, hogy ki fog-e 
onnan jönni. Még azt sem tudtam, odaér-e élve. 

Visszanéztem a járdára. Rengeteg vér volt. 
Deborah vére. 

Szerencsére nem kellett túl sokáig ott 
lógatnom az orrom. Megérkezett Coulter nyomozó, 
aki még önmagához képest is bosszúsnak tűnt. 
Néztem, ahogy egy percig a járdán ácsorog és 
nézelődik, mielőtt odabattyogott volna hozzám. 
Láthatóan még bosszúsabbá vált, ahogy végigmért 
tetőtől talpig ugyanolyan arckifejezéssel, mint 
korábban a helyszínt. 

– Dexter – szólalt meg –, a faszt csináltál? 
A pillanat törtrészéig már majdnem elkezdtem 

tagadni, hogy megkéseltem volna a húgomat. Majd 
ráébredtem, hogy kizárt, miszerint engem vádolna, 
és valóban, csak a jeget akarta megtörni, mielőtt 
kihallgatott. 

– Meg kellett volna várnia – jelentette ki. – Én 
vagyok a társa. 



– De maga kávézni ment – emlékeztettem. – 
Deborah meg úgy gondolta, nem várhat a dolog. 

Coulter lenézett a vérre a járdán, és megrázta 
a fejét. 

– Húsz percet csak várhatott volna – szögezte 
le. – A társára. – Felnézett rám. – Az egy szent 
kötelék. 

Nekem nincs túl sok kapcsolatom a szent 
dolgokkal, mivel időm nagy részében a másik 
oldalon játszom, úgyhogy egyszerűen csak annyit 
válaszoltam, hogy minden bizonnyal igaza van, és 
ez láthatóan elegendőnek is bizonyult ahhoz, hogy 
Coultert lecsillapítsa, aki ezután kikérdezett, és 
csak pár savanyú pillantást vetett a vértócsára, ami 
a szent társa után maradt. Eme rettenetesen 
hosszú tíz perc után tudtam csak végre kimenteni 
magam, és elindulni a kórházba. 

A Jackson Memorial Kórházat minden zsaru, 
bűnöző és áldozat nagyon jól ismeri a környéken, 
mert már mindannyian megfordultak benne, vagy 
páciensként, vagy azért, hogy összeszedjék 
valamelyik kollégájukat. Ez az ország egyik 
legforgalmasabb baleseti ambulanciája, és ha 
tényleg a gyakorlat teszi a mestert, akkor a 
Jackson intenzív osztályán dolgoznak a 
legkiválóbb specialistái a lőtt sebeknek, szúrt 
sebeknek, ütés okozta sebeknek, és minden 
egyéb, rossz szándékkal okozott sérüléseknek. Az 
Egyesült Államok hadserege is eljár a Jacksonba 



harctéri orvoslást gyakorolni, mert évente legalább 
ötezer olyan ember érkezik a baleseti 
ambulanciájára, akinek leginkább a háborús 
sebekre emlékeztető sebesülése van, és nem 
Bagdadban lakik. 

Szóval tudtam, hogy Debs jó kezekbe kerül, ha 
élve odaér. És nagyon nehezen tudtam elképzelni, 
hogy tényleg meghalhat. Úgy értem, teljes 
mértékben tisztában voltam vele, hogy képes 
meghalni; ez előbb-utóbb mindnyájunkkal 
megtörténik. De nem tudtam elképzelni azt a 
világot, amiben nem jár-kel és lélegzik egy 
bizonyos Deborah Morgan. Az olyan lenne, mint 
egy olyan nagy, ezer darabos kirakós, amiből 
hiányzik középen egy darab. Egyszerűen nem 
lenne teljes. 

Nyugtalanító volt rádöbbenni, mennyire 
hozzászoktam Debhez. Határozottan állíthatom, 
hogy soha nem osztottuk meg egymással gyengéd 
érzelmeinket, és nem bámultuk a másikat párás 
szemekkel, de a húgom mindig ott volt mellettem, 
egész életemben, és ahogy a Jackson felé 
haladtam, ráébredtem, hogy a dolgok nagyon 
megváltoznának, ha meghalna, és sokkal 
kényelmetlenebbek lennének. 

Nem volt jó érzés erre gondolni. Nagyon furcsa 
élmény volt. Nem is emlékeztem, egyáltalán volt-e 
még egy ilyen érzelgős pillanat az életben. És nem 
is csak amiatt tört rám, mert rádöbbentem, hogy 



meghalhat, hiszen a halállal már volt egy-két 
találkozásom. És nem is arról lehetett szó, hogy 
Deborah többé-kevésbé a családtagom, mert 
családtagot is elvesztettem már. De amikor a 
mostohaszüleim haltak meg, akkor a halálukat 
hosszú betegség előzte meg, és tisztában is 
voltam vele, hogy haldokolnak, így könnyebben el 
tudtam fogadni. Ez viszont nagyon hirtelen jött. 
Talán csak a váratlan sokk szokatlan élményétől 
váltam ilyen már-már érzelmessé. 

Szerencsémre nem kellett messze mennem – 
a kórház csak pár kilométerre volt, és sikerült 
leparkolnom, még mielőtt odáig jutottam volna, 
hogy könnyekben törjek ki. 

Belülről minden kórház egyforma, még a falak 
színe is, és egészében véve egyik sem a 
legkellemesebb hely a világon. Természetesen 
abban a pillanatban nagyon örültem, hogy kéznél 
van egy, de nem a kellemes várakozás érzése 
töltött el, amikor besétáltam a baleseti 
ambulanciára. Az ott várakozó emberekből az állati 
beletörődés hangulata áradt, és az orvosok és 
ápolók arcán a végeérhetetlen, csontig hatoló 
krízis tükröződött, ahogy ott igyekeztek fel-alá. Ezt 
csak az a kényelmes, bürokratikus, jegyzettömb-
lobogtató hivatalosság múlta felül, amit az a nő 
tanúsított, aki megállított, amikor megpróbáltam 
betolakodni és megkeresni Deborah-t. 



– Morgan őrmester, szúrt seb – tájékoztattam. 
– Most hozták be. 

– És maga kicsoda? – kérdezte a nő. 
Ostobán azt gondolva, hogy így gyorsabban 

átenged, azt válaszoltam: 
– A legközelebbi hozzátartozója –, mire a nő 

konkrétan elmosolyodott. – Remek – nyugtázta. – 
Pont magára van szükségem. 

– Bemehetek hozzá? – kérdeztem. 
– Nem – válaszolta. Megragadta a karom, és 

ellentmondást nem tűrően egy kis iroda felé 
kezdett kormányozni. 

– Meg tudná mondani, hogy van? – 
érdeklődtem. 

– Itt foglaljon helyet, kérem – válaszolta a nő 
egy fröccsöntött műanyag székhez irányítva, ami 
egy kis íróasztal előtt állt. 

– De hogy van Deborah? – ismételtem meg, 
bátran szembeszállva a zsarnokoskodással. 

– Csak egy perc, és kiderítjük – nyugtatott meg 
a nő. – Amint elintézzük a papírmunkát. Üljön le, 
kérem, Mr… Mr. Morton volt? 

– Morgan – válaszoltam. 
A nő összevonta a szemöldökét. 
– Itt Morton áll. 
– Pedig Morgan az – csökönyösködtem. – Em, 

ó, er, gé, a, en. 
– Biztos benne? – kérdezett vissza a nő, mire 

elárasztott az egész kórház élmény szürreális 



mivolta, és úgy roskadtam le tőle a székbe, mintha 
egy nagy, vizes párnával csaptak volna arcon. 

– Meglehetősen biztos – válaszoltam erőtlenül, 
és megrogytam, már amennyire az ingatag kis 
szék engedte. 

– Akkor most át kell írnom a számítógépben – 
ráncolta a homlokát a nő. – A macska rúgja meg. 

Párszor kinyitottam és összecsuktam a 
számat, mint egy partra vetett hal, miközben a nő a 
billentyűzeten kalapált. Ez már nekem is sok volt; 
még a velős „macska rúgja meg” kifejezést is a 
józan ész ellen indított támadásnak vettem. 
Deborah élete forgott kockán – nem az lenne az 
illő, ha izgatott káromkodások repkednének tüzes 
egymásutánban minden egyes emberi lény 
szájából, aki járó- és beszédképes? Talán el 
tudom intézni, hogy eljöjjön Meza előadást tartani 
a vészhelyzet esetén alkalmazandó helyes 
nyelvezetről. 

Sokkal több időt vett igénybe, mint az 
lehetségesnek, vagy akár emberi léptékűnek tűnt 
volna, de végül sikerült minden szükséges 
nyomtatványhoz megadnom az adatokat, és 
meggyőznöm a nőt, hogy mint legközelebbi 
hozzátartozónak és a rendőrség munkatársának, 
minden jogom megvan hozzá, hogy láthassam a 
húgomat. De természetesen, mivel a dolgok 
olyanok, amilyenek ebben a siralomvölgyben, 
végül nem igazán sikerült látnom Debet. Csak a 



folyosón ácsoroghattam és egy kukucskálóablak-
szerűségen leselkedhettem befelé, amin keresztül 
nagyon sok embert láttam citromzöld műtős-
köpenyben, akik körbeálltak egy asztalt, és 
rettenetes, elképzelhetetlen dolgokat műveltek 
Deborah-val. 

Pár évszázadon keresztül csak álltam, 
bámultam, és időnként fintorogtam egyet, amikor 
egy véres kéz vagy eszköz jelent meg a levegőben 
a húgom felett. A vegyszerek, vér, izzadság és 
félelem szagától majdnem rosszul lettem. De 
végül, amikor már érzésem szerint elpusztult és a 
légkörét is elveszítette a Föld, és a Nap is 
elöregedett és kihűlt, mindenki hátralépett az 
asztaltól, és többen az ajtó felé indultak. Én 
kitértem az útjukból, és néztem, hogy gurítják ki 
Debet az ajtókon a folyosóra, majd elkaptam az 
egyik rangidősnek tűnő férfi karját, aki utána jött ki. 
Lehet, hogy hiba volt; a kezem valami hideg, 
nedves és ragacsos dologhoz ért, és amikor 
visszahúztam, láttam, hogy vér szennyezi. Egy 
pillanatra megszédültem, mocskosnak éreztem 
magam, és talán egy kicsit be is pánikoltam, de 
mire a sebész odafordult hozzám, már éppen 
eléggé magamhoz tértem. 

– Hogy van Deb? – kérdeztem. 
A férfi végignézett a folyosón, amerre Debet 

elvitték, majd visszapillantott rám. 
– Ki maga? – kérdezte. 



– A bátyja – válaszoltam. – Meg fog gyógyulni? 
Az orvos eleresztett egy nem vicces 

félmosolyt. 
– Még nem lehet tudni – válaszolta. – 

Rengeteg vért vesztett. Meggyógyulhat, de 
komplikációk is felmerülhetnek. Egyszerűen nem 
tudhatjuk még. 

– Milyen komplikációk? – érdeklődtem. 
Számomra ez nagyon logikus kérdésnek tűnt, de 
az orvos bosszúsan sóhajtott egyet, és 
megcsóválta a fejét. 

– Bármi, a fertőzéstől kezdve az 
agykárosodásig – magyarázta. – Még egy vagy két 
napig nem tudunk semmit, szóval kénytelen lesz 
várni, amíg ki nem derül valami, rendben? – Ezzel 
megkaptam a mosoly másik felét is, és elsétált az 
ellenkező irányba, mint ahova Deborah-t vitték. 

Néztem, ahogy elmegy, és az agykárosodásról 
elmélkedtem. Majd megfordultam, és követtem a 
hordágyat, amin a húgomat gurították. 

 
 



 
 
 
 
 

TIZENKETTEDIK FEJEZET 
 
 
Olyan sok gép volt Deborah körül, hogy 

beletelt egy kis időbe, amíg megtaláltam őt magát 
a zúgó, sípoló összevisszaság közepén. 
Mozdulatlanul feküdt az ágyban, csövek mentek ki-
be a testén, az arcát félig eltakarta egy lélegeztető 
maszk, és majdnem olyan fehér volt, mint a 
lepedő. Egy percig álltam és néztem, és fogalmam 
nem volt, hogy mit kellene tennem. Minden 
erőfeszítésemet arra koncentráltam mostanáig, 
hogy láthassam, most pedig itt vagyok, és 
egyszerűen nem jut eszembe, mit javasol az 
etikett, ha legközelebbi, legkedvesebb rokonunkat 
látogatjuk meg az intenzíven. Fognom kellene a 
kezét? Ez lehetségesnek tűnt, de nem voltam 
benne biztos, és egy intravénás kanul lógott ki a 
hozzám közelebbi kezéből; nem gondoltam, hogy 
jó ötlet lenne megkockáztatni, hogy kiessen. 

Úgyhogy inkább kerestem egy széket, amit az 
egyik életfenntartó berendezés alá toltam be. 
Olyan közel helyeztem el az ágyhoz, amennyire az 
illendőség diktálta, és leültem várni. 



Csak pár perccel később valami zörgött az 
ajtónál, és amikor felnéztem, egy vékony, fekete 
zsarut láttam, akit távolról ismertem is, Wilkinst. 
Bedugta a fejét az ajtón, és azt mondta: 

– Üdv, Dexter, ugye? – Én bólintottam, és 
feltartottam az igazolványomat. 

Wilkins Deborah felé biccentett. 
– Hogy van? 
– Még nem lehet tudni – válaszoltam. 
– Ne haragudj, haver – szabadkozott Wilkins. – 

A kapitány azt szeretné, ha vigyáznánk rá, 
úgyhogy idekint leszek. 

– Köszönöm – mondtam, Wilkins pedig 
megfordult, és elfoglalta őrhelyét az ajtó előtt. 

Megpróbáltam elképzelni, milyen lenne az 
életem Deborah nélkül. Maga a gondolat is 
felzaklatott, bár nem tudtam volna megmondani, 
miért. Nem jutott eszembe egy égbekiáltó, vagy 
látványos különbség sem, és ettől egy kicsit 
elszégyelltem magam, úgyhogy komolyabban 
elgondolkoztam a témán. Legközelebb 
valószínűleg még melegen elfogyaszthatom a coq 
au vint. A csapkodása híján nem lesz ilyen sok 
véraláfutás a karomon. És attól sem kell tartanom, 
hogy letartóztat. Ez mind pozitívum – akkor meg 
mit aggódom? 

De ez a gondolatmenet nem volt túl meggyőző. 
És mi van, ha életben marad, de agykárosodást 
szenved? Az akár a nyomozói karrierjére is 



hatással lehet. Elképzelhető, hogy huszonnégy 
órás ápolásra szorul majd, pelenkázni kell és 
kanállal etetni – ezek nem igazán 
összeegyeztethető dolgok a munkájával. És ki 
vállalná ellátásának végtelen, nyomasztó 
feladatát? Nem vagyok túl járatos az egészségügyi 
biztosítások terén, de azt én is tudom, hogy nem 
szokták tálcán nyújtani a folyamatos ápolás 
lehetőségét. Mi van, ha nekem kell gondoskodnom 
róla? Erre valószínűleg elég sok rámenne a 
szabadidőmből. De ki más lenne erre hajlandó? 
Debnek egy árva családtagja nincs rajtam kívül. Be 
kell érnie Drága, Dolgos Dexterrel; nincs senki 
más, aki tolná a tolószékét, főzne rá, és 
gyengéden letörölgetné a nyálpatakot a szája 
sarkából. Egész életében gondozhatnám, egészen 
öregkoráig, ott üldögélhetnénk és nézhetnénk a 
vetélkedőket a tévében, miközben az emberiség 
többi része éli világát, nélkülem gyilkolászva és 
csonkolgatva egymást. 

De még mielőtt elmerültem volna az önsajnálat 
elemésztő hullámában, eszembe jutott Kyle 
Chutsky. Ha Deborah fiújának hívnám, az nem 
lenne teljesen pontos, mert már több mint egy éve 
együtt élnek, és kezdett egy kicsit komolyabbnak 
tűnni a dolog. Ezenkívül Kyle már egy kicsit kinőtt 
a fiúkorból. Legalább tíz évvel idősebb Debsnél, 
nagyon nagy darab és viharvert külsejű, továbbá 
hiányzik a bal keze és lábfeje, ugyanis ő is 



összefutott ugyanazzal az amatőr sebésszel, aki 
körbevagdosta Doakes őrmestert. 

Hogy teljesen igazságosak legyünk velem, ami 
szerintem nagyon fontos, nem csak azért 
gondoltam rá, mert szerettem volna, ha valaki majd 
gondját viseli a hipotetikusan agykárosult Deborah-
nak. Hanem az is eszembe jutott, hogy esetleg 
szeretné, ha tudomására jutna az olyasmi, mint 
például hogy Deborah az intenzív osztályon 
tartózkodik. 

Úgyhogy kivettem a mobilomat a tokjából, és 
felhívtam. Szinte azonnal felvette. 

– Halló? 
– Kyle, Dexter vagyok – szóltam bele. 
– Üdv, barátom – köszönt Kyle a maga 

erőltetetten jókedvű hangján. –Mizújs? 
– Itt vagyok Deborah-nál – tájékoztattam. – A 

Jackson intenzív osztályán. 
– Mi történt? – kérdezte Kyle egy rövid szünet 

után. 
– Megkéselték – válaszoltam. – Vesztett egy 

csomó vért. 
– Máris ott vagyok – tette le a telefont Kyle. 
Örültem, hogy Chutskyt eléggé érdekli a 

húgom ahhoz, hogy azonnal útnak induljon. Talán 
hajlandó lesz segíteni nekem pépes ételeket 
készíteni, és időnként átveszi a tolószékezést is. 
Jó érzés, ha az embernek van valakije. 



Erről eszembe jutott, hogy nekem is van 
valakim – esetleg én vagyok valakinek. 
Mindenesetre Rita biztos szeretné tudni, hogy 
későn jövök, még mielőtt nekiállna, hogy 
fácánszuflét süssön nekem. Felhívtam a 
munkahelyén, gyorsan tájékoztattam a helyzetről, 
majd leraktam, éppen amikor belekezdett az ó, te 
jóságos égezésbe. 

Chutsky körülbelül negyedórával később 
érkezett, egy ápolónő kíséretében, aki láthatóan 
meg szeretett volna győződni arról, hogy Kyle 
mindent tökéletesnek talál, a szoba 
elhelyezkedésétől az infúziós csövek 
elrendezéséig.  

– És itt van Deborah – mondta a nővérke. 
– Köszönöm, Glória – válaszolta Chutsky 

anélkül, hogy bárhova nézett volna a húgomon 
kívül. Az ápolónő még pár másodpercig 
bizonytalankodott a közelben, majd vonakodva 
távozott. 

Eközben Chutsky odajött az ágyhoz, és 
megfogta Deborah kezét – jó tudni, hogy jó helyen 
tapogatóztam ezzel kapcsolatban; valóban a kezek 
fogása a szokásos teendő ilyenkor. 

– Mi történt, barátom? – kérdezte Chutsky, 
miközben Deborah-t bámulta. 

Vázlatosan tájékoztattam, Kyle pedig úgy 
hallgatott végig, hogy rám se nézett, és csak annyi 
időre engedte el Deborah kezét, hogy kisimítson 



egy tincset a húgom homlokából. Amikor 
elhallgattam, szórakozottan bólintott, és azt 
kérdezte: 

– Mit mondanak az orvosok? 
– Hogy még nem lehet tudni – válaszoltam. 
Chutsky erre türelmetlenül legyintett egyet a 

fényes ezüstkampóval, ami a bal kezét 
helyettesítette. 

– Mindig ezt mondják – jelentette ki. – 
Ezenkívül? 

– Fennáll a maradandó sérülés esélye – 
közöltem vele. – Lehet, hogy agykárosodást is 
szenvedett. 

Kyle bólintott. 
– Rengeteg vért vesztett – jelentette ki, 

kérdőjel nélkül, ennek ellenére válaszoltam. 
– Pontosan. 
– Elintéztem, hogy lejöjjön ez a pasas 

Bethesdából – közölte velem Chutsky. – Pár óra 
múlva megérkezik. 

Nem tudtam, hogy erre mit mondjak. Egy 
pasas? Bethesdából? Ez vajon valamiféle jó hír, és 
ha igen, miért? Én azt sem tudom, miben 
különbözik Bethesda Clevelandtól, leszámítva 
persze, hogy az egyik Marylandben van, a másik 
Ohióban. Miféle pasas jön le onnan? És minek? 
De azt sem tudtam eldönteni, hogy kapcsolódik 
bármelyik kérdés a témához. Valami oknál fogva 



az elmém nem száguldott a szokásos jeges 
hatékonyságával. 

Úgyhogy csak néztem, ahogy Chutsky áthúz 
egy másik széket az ágy végétől oda, ahol le tud 
ülni Deborah kezét szorongatva. És amikor 
elhelyezkedett, végül egyenesen rám nézett. 

– Dexter – szólalt meg. 
– Igen – válaszoltam. 
– Tudnál keríteni valahonnan egy kávét? És 

esetleg egy fánkot is, vagy valamit? 
A kérése tökéletesen váratlanul ért – nemcsak 

azért, mert annyira bizarr indítvány volt, hanem 
mert nekem annak tűnt, pedig valójában olyan 
természetes volt, mint a lélegzés. Jóval elmúlt már 
az ebédidő, és én nem ettem, és nem is gondoltam 
evésre. De most, amikor Chutsky felhozta, éppen 
annyira nem tűnt helyénvaló dolognak, mint 
trágárságokat énekelni a templomban a zsoltár 
dallamára. 

De ellenkezni még kevésbé lett volna 
helyénvaló. Úgyhogy felálltam, annyit mondtam, 
hogy meglátom, mit tehetek, majd kimentem, és 
elindultam a folyosón. 

Amikor pár perccel később visszaértem, két 
kávéspohár volt nálam, és négy fánk. 
Megtorpantam a folyosón, nem is tudom, miért, és 
benéztem. Chutsky csukott szemmel előrehajolt, 
Deborah kezét a saját homlokára szorítva. Mozgott 
az ajka, bár az életfenntartó berendezések 



zörgése miatt nem hallottam, mit mond. Talán 
imádkozott? Idáig ez tűnt a legkülönösebb 
eseménynek. Azt hiszem, tényleg nem ismerem túl 
jól, de amit tudok róla, az nem illik bele egy olyan 
emberről alkotott képbe, aki imádkozni szokott. És 
egyáltalán, kínos volt az egész, olyasmi, amit nem 
szeretne meglátni az ember, mint amikor 
észreveszel valakit, aki az orrát túrja. 
Megköszörültem a torkomat, mielőtt elindultam a 
székem felé, de Chutsky nem nézett fel. 

Azon kívül, hogy esetleg mondok valamit 
hangosan és vidáman, amivel talán 
félbeszakíthatom a vallásos rohamát, nem igazán 
jutott eszembe semmi építő jellegű tevékenység. 
Úgyhogy csak leültem, és nekiláttam a fánknak. 
Már majdnem végeztem is az elsővel, amikor 
Chutsky végre felnézett. 

– Hahó – köszöntött. – Mit hoztál? 
Átadtam neki az egyik kávét, és két fánkot. A 

jobb kezével fogta meg a kávét, a fánkok közepén 
meg átdugta a kampóját. 

– Köszönöm – mondta. A kávét a két térde 
közé vette, és lepattintotta a tetejét az ujjával, a 
fánkokat pedig a kampójáról ette. – Mmmm – 
mondta. – Nem is ebédeltem. Arra vártam, hogy 
Deborah jelentkezzen, és esetleg csatlakozhassak 
hozzátok az ebédszünetben. De… – halt el a 
hangja, és harapott még egyet a fánkból. 



Némán evett, leszámítva az időnkénti 
szürcsölést a kávéjából, és én is kihasználtam ezt 
az időt arra, hogy végezzek a saját adagommal. 
Amikor mindketten befejeztük, akkor csak ültünk, 
és bámultuk Deborah-t, mintha ő lenne a kedvenc 
tévéműsorunk. A gépek időről időre kiadtak 
magukból valami furcsa zajt, mire mindketten 
odapillantottunk. De igazából semmi nem változott. 
Deborah továbbra is csak feküdt, csukott szemmel, 
lassan, szaggatottan lélegezve, a lélegeztető Darth 
Vader-hangjától kísérve. 

Legalább egy órán keresztül ültem ott, és a 
gondolataim egyáltalán nem váltak hirtelen 
napfényesebbé és vidámabbá. Amennyire 
észrevettem, Chutsky is így volt ezzel. Nem tört 
ugyan ki könnyekben, de fáradtnak tűnt, és egy 
kicsit elszürkült, rosszabbul nézett ki, mint 
amilyennek valaha is láttam, leszámítva azt az 
alkalmat, amikor megmentettem a pasastól, aki 
levágta a kezét és a lábfejét. És feltételezem, én 
sem néztem ki sokkal jobban, bár nem ezen 
aggódtam a leginkább, sem ebben a helyzetben, 
sem máskor. Az igazat megvallva nagyon ritkán 
aggódom bármin is – sokkal több időt töltök 
tervezgetéssel, hogy minden biztosan jól süljön el 
a Különleges Kimenőimen. De az aggodalom 
sokkal inkább tűnik érzelmi alapú elfoglaltságnak, 
mint racionálisnak, és mostanáig az ilyesmi soha 
nem csalt ráncokat a homlokomra. 



És most? Dexter aggódik; meglepően könnyen 
belejöttem a dologba. Rögtön ráéreztem az ízére, 
és éppen hogy csak meg tudtam állni, hogy ne 
rágjam a körmömet. 

Hát persze, hogy meggyógyul. Ugye? A „még 
nem lehet tudni” egyre baljósabbnak tűnt. Bízhatok 
egyáltalán ebben a kijelentésben? Nincs egy ilyen 
protokoll, egy előírt kórházi eljárás arra az estre, 
amikor a közeli hozzátartozókat kell informálni 
arról, hogy a szeretteik vagy haldokolnak, vagy 
úton vannak afelé, hogy zöldséggé változzanak? 
Először csak figyelmeztetni kell őket, hogy esetleg 
nem lesz minden rendjén – „még nem lehet tudni” 
– majd fokozatosan a tudtukra lehet adni, hogy 
semmi nem lesz már rendjén soha. 

De nincs valami törvény valahol, ami kötelezi 
az orvosokat, hogy megmondják az igazat ezekről 
a dolgokról? Vagy az csak az autószerelőkre 
vonatkozik? Kórházi körökben létezik-e egyáltalán 
olyasmi, hogy igazság? Fogalmam sem volt – ez 
egy számomra ismeretlen világ volt, és ez 
egyáltalán nem tetszett, de minden egyebet 
leszámítva, még tényleg nem lehetett tudni 
semmit, úgyhogy nem tehettem mást, mint hogy 
vártam, és meglepő módon ez egyáltalán nem 
ment olyan jól nekem, mint gondoltam volna. 

Amikor megint korogni kezdett a gyomrom, 
arra a következtetésre jutottam, hogy este van, de 



az órámra vetett pillantás meggyőzött róla, hogy 
még csak pár perc múlva lesz négy. 

Húsz perccel később megérkezett Chutsky 
pasasa a Bethesdából. Nem igazán tudtam, mire 
számítsak, de ilyesmire egyáltalán nem is 
számítottam. A pasas olyan 165 centi magas 
lehetett, kopasz volt és sörhasú, vastag arany-
keretes szemüveggel, és két olyan orvossal jött be, 
akik Deborah-n dolgoztak. Úgy követték, ahogy a 
középiskolai elsőévesek szokták a bálkirálynőt, és 
lelkesen próbáltak valami olyasmivel előrukkolni, 
aminek esetleg örül. Chutsky talpra ugrott, amikor 
a pasas bejött. 

– Doktor Teidel! – kiáltott fel. 
Teidel Chutsky felé biccentett, majd azt 

mondta, kifelé, egy olyan fejmozdulat kíséretében, 
ami engem is magában foglalt. 

Chutsky bólintott és megragadta a karomat, és 
miközben kihúzott a szobából, Teidel és két 
műholdja már le is húzták a takarót, hogy megvizs-
gálják Deborah-t. 

– Ez a pasas a legjobb – tájékoztatott Chutsky, 
és bár azt még mindig nem mondta meg, hogy 
miben a legjobb, kezdtem feltételezni, hogy valami 
orvosi dologban. 

– Mit fog csinálni? – kérdeztem, Chutsky pedig 
vállat vont. 

– Amit csak kell – válaszolta. – Gyere, együnk 
valamit. Ez nem nekünk való látvány. 



Ez nem hangzott olyan nagyon 
megnyugtatóan, de Chutsky láthatóan sokkal 
jobban kezdte érezni magát attól, hogy Teidel 
színre lépett, úgyhogy követtem a kicsi és zsúfolt 
kávéházba a parkolóház földszintjén. Betüle-
kedtünk egy kis asztalhoz a sarokban, ettünk pár 
semmilyen szendvicset, és bár eszembe sem jutott 
megkérdezni, Chutsky mesélt egy kicsit a 
bethesdai doktorról. 

– Elképesztő a pasas – mondta. – Mikor, talán 
tíz éve? Ő rakott össze engem. Sokkal rosszabb 
formában voltam, mint Deborah, hidd el, és ő 
minden egyes darabomat visszarakta a megfelelő 
helyre, működőképes állapotban. 

– Ami elég fontos – értettem egyet, és Chutsky 
úgy bólintott, mintha odafigyelt volna arra, amit 
mondok. 

– Esküszöm – állította –, Teidel a legjobb. 
Láttad, hogy viselkedik vele a többi orvos? 

– Mintha meg akarnák mosni a lábát, és 
meghámozni neki a szőlőt – válaszoltam. 

Chutsky eleresztett egy egyszótagos, udvarias 
nevetést, és egy ugyanolyan rövid mosolyt. 

– Most már nem lesz semmi baj – állította. – 
Deborah meggyógyul. 

De hogy engem, vagy saját magát akarta 
meggyőzni, azt nem tudtam megállapítani. 

 



 
 
 
 
 

TIZENHARMADIK FEJEZET 
 
 
Dr. Teidel a személyzeti pihenőszobában volt, 

amikor visszaértünk. Egy asztalnál üldögélt, kávét 
iszogatva, ami valahogy furcsának és illetlennek 
tűnt, mint amikor egy kutya ül egy asztal mellett 
kártyalapokat tartva a kezében. Ha Teidel a mi 
varázslatos megmentőnk, akkor hogy ereszkedhet 
le az átlagos emberi dolgokhoz? És amikor a 
jöttünkre felnézett, a szeme emberi volt, fáradt, 
egyáltalán nem csillogott benne az isteni 
elhivatottság, és az első szavai sem pont 
csodálattal töltöttek el. 

– Még nem lehet biztosra tudni – közölte 
Chutskyval, és én hálás voltam, hogy ennyivel is 
eltért a szokásos orvosi mantrától. – Még nem 
érkezett el a krízis, és akkor minden megváltozhat. 
– Kortyolt egyet a kávésbögréből. – A lány fiatal és 
erős. Az itteni orvosok értik a dolgukat. Jó 
kezekben vannak. De egy csomó minden balul 
sülhet el. 



– Van bármi is, amivel tudna segíteni? – 
kérdezte Chutsky nagyon bizonytalan és alázatos 
hangon, mintha Istentől kérne egy új biciklit. 

– Úgy érti, valami varázsműtét, vagy csodás új 
eljárás? – kérdezett vissza Teidel. Ismét kortyolt 
egyet a kávéból. – Nem. Semmi sincs. Kény-
telenek lesznek türelemmel lenni. – Az órájára 
pillantott, és felállt. – El kell érnem a járatot. 

Chutsky előrevetette magát, és megragadta 
Teidel kezét. 

– Köszönöm, doktor úr. Nagyon hálás vagyok. 
Köszönöm. 

Teidel lefejtette Chutsky kezét a sajátjáról. 
– Szívesen – válaszolta, és elindult az ajtó 

felé. 
Néztük Chutskyval, ahogy elmegy. 
– Sokkal jobban érzem magam – mondta 

Chutsky. – Már az is sorsdöntő volt, hogy eljött. – 
Úgy pillantott rám, mintha valami gúnyosat 
mondtam volna, és kijelentette: – Komolyan. Deb 
meg fog gyógyulni. 

Szerettem volna, ha olyan biztos vagyok a 
dolgomban, mint Chutsky. Én nem tudtam, hogy 
Deborah meggyógyul-e. Nagyon akartam hinni 
benne, de én nem tudok olyan ügyesen hazudni 
magamnak, mint a legtöbb ember, és úgy figyeltem 
meg, hogy ha a dolgok több irányt is vehetnek, 
akkor általában lefelé indulnak el. 



De ez nem olyasmi, amit az ember kijelenthet 
az intenzív osztályon anélkül, hogy ne hívná ki 
maga ellen a sorsot, úgyhogy csak motyogtam 
valami odaillőt, és visszamentünk Deborah ágya 
mellé üldögélni. Wilkins még mindig ott őrködött az 
ajtónál, és Deborah-n semmi látható változást nem 
tudtam megfigyelni, és függetlenül attól, hogy 
mennyi ideje ültünk ott és milyen figyelmesen 
néztük, nem változott semmi, leszámítva a gépek 
zümmögését, kattogását, sípolását. 

Chutsky úgy bámulta a húgomat, mintha a 
pillantásának erejével arra tudná késztetni, hogy 
felüljön és megszólaljon. De nem sikerült. Egy idő 
után inkább engem kezdett el bámulni. 

– A pasast, aki ezt tette vele – szólalt meg –, 
elkapták, ugye? 

– Letartóztatták – tájékoztattam. – Ott van a 
Büntetés-végrehajtási Központban. 

Chutsky bólintott, és úgy nézett ki, mint aki 
akar még valamit mondani. Az ablakra pillantott, 
sóhajtott, majd újra Deborah-t kezdte bámulni. 

Dexter messze földön híres az intellektuális 
képességeiről, de már majdnem éjfél volt, amikor 
felmerült bennem, hogy semmi értelme itt üldögélni 
és bámulni Deborah mozdulatlan alakját. Nem 
ugrott talpra Chutsky Uri Geller-intenzitású 
pillantásától, és ha hihetünk az orvosoknak, akkor 
egy ideig nem is nagyon fog csinálni semmit: 
ebben az esetben pedig, ahelyett, hogy itt ülök és 



szép lassan a földre csúszom egy görnyedt, vörös 
szemű kupacba, sokkal okosabb lenne hazamenni, 
és zavartalanul aludni pár órát. 

Chutsky nem ellenkezett; csak intett, és 
motyogott valamit arról, hogy tartja a frontot, én 
pedig kibotorkáltam az intenzív osztályról, 
egyenesen Miami meleg, párás éjszakájába. 
Kellemes változatosság volt a kórház mesterséges 
hűvöse után, és megálltam, hogy beszívjam a 
növények illatát, és kieresszem a gőzt. Az égben 
ott lebegett a gonosz sárga Hold egy nagyobb 
darabja, magában kacarászva, de ezúttal nem 
nagyon hatott rám a vonzása. Egyáltalán nem 
tudtam a boldogságos csillanásra koncentrálni, ami 
egy kés élén táncol, vagy a sötét gyönyör vad 
éjszakai táncára, ami után vágyakoznom kellene. 
Így, hogy Deborah mozdulatlanul fekszik odabent, 
semmiképpen. Nem mintha bármi erkölcsi 
kifogásom támadt volna a dolog ellen – 
egyszerűen csak nem volt kedvem hozzá. 
Semmihez nem volt kedvem, fáradt voltam, 
kedvetlen és üres. 

Hát, a kedvetlenség és üresség ellen nem 
tehetek semmit, és Deborah-t sem tudom 
meggyógyítani, de a fáradtsággal azért kezdhetek 
valamit. 

Hazamentem. 
Korán ébredtem, és nagyon rossz ízű volt a 

szám. Rita már a konyhában sürgölődött, és még 



azelőtt elém varázsolt egy csésze kávét, hogy 
elhelyezkedtem volna a székben. 

– Hogy van? – kérdezte. 
– Még nem lehet tudni – válaszoltam, mire 

bólintott. 
– Mindig ezt mondják – jegyezte meg. 
Ittam egy nagy kortyot a kávéból, és fel is 

álltam. 
– Jobb, ha kiderítem, hogy van ma reggel – 

mentettem ki magam. Felkaptam a mobilomat a 
bejárati ajtó melletti asztalkáról, és felhívtam 
Chutskyt. 

– Semmi változás – szólt bele a kimerültségtől 
érdes hangon. – Hívlak, ha bármi van. 

Visszamentem a konyhaasztalhoz, és leültem, 
közben úgy éreztem magam, mintha én is 
bármelyik pillanatban kómába eshetnék. 

– Mit mondtak? – kérdezte Rita. 
– Hogy semmi változás – válaszoltam, és 

előrehajolva beleszürcsöltem a kávémba. 
Több csésze kávéval és hat áfonyás 

palacsintával később valamelyest visszanyertem 
az erőm, és készen álltam arra, hogy elinduljak 
dolgozni. Úgyhogy hátratoltam a székem, 
elköszöntem Ritától és a gyerekektől, és az ajtó 
felé indultam. Végigcsinálom a napi rutint, ahogy 
szoktam, és hagyom, hogy a mesterséges életem 
megszokott ritmusa szintetikus nyugalomba 
ringasson. 



De a munkahelyem nem az a csendes 
menedék volt, amire számítottam. Mindenfelé 
együtt érző arckifejezések, és elsuttogott „hogy 
van?”-ok fogadtak. Úgy tűnt, az egész épület az 
aggodalomtól lüktet, és a „még nem lehet tudni” 
harci kiáltástól visszhangzik. Még Vince 
Masuokára is átragadt a hangulat. Hozott fánkot – 
már másodszor a héten! – és az együttérző 
kedvesség szellemében félretette nekem a bajor 
krémeset. 

– Hogy van? – kérdezte, miközben átnyújtotta 
a fánkot. 

– Rengeteg vért vesztett – mondtam, 
leginkább csak a változatosság kedvéért, még 
mielőtt elkopik a nyelvem attól, hogy túl sokat 
ismétlem ugyanazt. – Még mindig az intenzíven 
van. 

– Ott a Jacksonban nagyon értenek az 
ilyesmihez – jelentette ki Vince. – Sok gyakorlatuk 
van benne. 

– Jobb szeretném, ha inkább valaki máson 
gyakorolnának – válaszoltam, és megettem a 
fánkot. 

Nem egészen tíz percet tölthettem a 
székemben, amikor felhívott Matthews kapitány 
személyes asszisztense, Gwen. 

– A kapitány most azonnal látni akarja – 
közölte velem. 



– Mily gyönyörű hang, ez nem lehet más, csak 
az a sugárzó angyal, Gwen – válaszoltam. 

– A kapitány úgy érti, most rögtön – 
egyértelműsítette Gwen, majd lerakta. És én is. 

Alig négy perc múlva már a kapitány 
előszobájában voltam, és élőben szemlélhettem 
Gwent. Egy örökkévalóság óta ő volt Matthews 
asszisztense, még azóta, hogy titkárnőnek hívták, 
méghozzá két okból. Először is, rendkívül 
hatékony volt. Másodszor is, rendkívül csúnya is 
volt, és a kapitány három felesége közül egyik sem 
emelte a legkisebb kifogást sem ellene. 

Ennek a két dolognak a kombinációja 
ellenállhatatlanná tette az én szememben is, és őt 
látván soha nem tudtam nem megereszteni valami 
szellemes kis bókot a magam ékesszóló 
modorában. 

– Ó, Gwendolyn – köszöntöttem. – Dél-Miami 
édes szirénje. 

– Már várja – közölte velem. 
– Hagyjuk most a kapitányt – legyintettem. – 

Repüljön el velem, és éljünk együtt édes bűnben. 
– Menjen csak – biccentett Gwen az ajtó felé. 

– A tárgyalóba. 
Azt feltételeztem, hogy a kapitány a hivatal 

együttérzését szeretné kifejezni, és ehhez furcsa 
helyszínnek tűnt a tárgyaló. De ő volt a kapitány, 
Dexter pedig csak egy kis hangya a gépezetben, 
úgyhogy bementem. 



Matthews kapitány valóban ott várt rám. És 
rajta kívül még pár ember, akiknek a nagy részét 
felismertem, és egyiküknek sem örültem 
túlságosan. Ott volt Israel Salguero, a belső 
ellenőrzés igazgatója; ő már önmagában is elég 
lett volna ahhoz, hogy elrontsa a kedvem. De Irene 
Cappuccio is csatlakozott hozzá, akit csak látásból 
és hírből ismertem. Ő volt a Kapitányság legfőbb 
jogásza, és nagyon ritkán láttuk, csak akkor, ha 
valaki hitelt érdemlő és megalapozott vádat emelt 
ellenünk. Mellette a kapitányság egy másik 
jogásza, Ed Beasley ült. 

Az asztal túlsó oldalán Stein hadnagy foglalt 
helyet, a sajtófelelős, akinek az a feladata, hogy 
úgy forgassa a dolgokat, hogy a testületünk minél 
kevésbé keltsen olyan benyomást, mint egy horda 
vérengző vizigót. Mindent összevetve, nem egy 
olyan társaság volt, amiben Dexter a béke és 
nyugalom puha felhőjébe burkolózva tudna 
elterülni a székén. 

Egy idegen is ült az egyik székben Matthews 
mellett, és nyilvánvaló volt a láthatóan drága 
öltönyének szabásából, hogy az illető nem zsaru. 
Egy fekete férfi volt az illető, arcán fontoskodó 
leereszkedéssel, akinek a kopaszra nyírt feje úgy 
csillogott, hogy meggyőződésem szerint 
bútorápoló polírt kellett használjon, és miközben őt 
néztem, megrándult a karja, amitől felcsúszott a 



zakója ujja, láthatóvá téve egy nagy gyémánt 
mandzsettagombot és egy gyönyörű Rolex órát. 

– Morgan – köszöntött Matthews, miközben 
besomfordáltam az ajtón, próbálván leküzdeni a 
kezdődő pánikot. – Hogy van a húga? 

– Még nem lehet tudni – válaszoltam. 
Matthews bólintott. 
– Hát, biztos vagyok benne, hogy mi mind, 

khm…, a lehető legjobbakat kívánjuk – mondta. – 
Deborah remek rendőrtiszt, és az apja is, khm… 
mármint ő az ön apja is volt, természetesen. – 
Megköszörülte a torkát, és folytatta. – A, khm…, 
Jacksonban dolgozó orvosok a legjobbak közé 
tartoznak, és szeretném, ha tudná, hogy 
amennyiben a kapitányság, khm… – A mellette ülő 
férfi felpillantott Matthewsra, majd rám nézett, és 
Matthews bólintott. – Üljön le – fejezte be. 

Elkaptam egy széket, ami az asztaltól távolabb 
volt, és leültem, anélkül, hogy bármi fogalmat 
kaptam volna arról, hogy mi folyik, de meg voltam 
róla győződve, hogy nem fog tetszeni. 

Matthews kapitány rögtön be is igazolta a 
félelmeimet. 

– Ez egy nem hivatalos megbeszélés. Csak 
hogy, ööö…, khmm… 

Az idegen nagy, hideg tekintetű szemét a 
kapitányra emelte egy lesújtó pillantás erejéig, 
majd visszanézett rám. 

– Alex Doncevicet képviselem – tájékoztatott. 



Ez a név egyáltalán semmit nem jelentett 
számomra, de olyan határozottsággal hangzott el, 
hogy biztos voltam benne, miszerint ismernem 
kellene, úgyhogy csak bólintottam, és azt 
mondtam, értem. 

– Először is – kezdte az idegen –, követelem, 
hogy azonnal bocsássák szabadon. Másodszor 
is… – Itt tartott egy kis szünetet, nyilvánvalóan a 
drámai hatás kedvéért, és hogy a jogos harag, 
amit azután a teremre áraszthat, felgyűlhessen 
benne. – Másodszor is –, folytatta olyan hangosan, 
mintha egy nagyteremben kellene egy tömeget 
megszólítania – polgári pert fontolgatunk a 
kliensemet ért kár miatt. 

Pislogtam. Mindannyian engem bámultak, és 
nyilvánvaló volt, hogy a része vagyok valami 
gyanús dolognak, de tényleg fogalmam sem volt, 
hogy mi lehet az. 

– Sajnálattal hallom – jelentettem ki. 
– Nézze – mondta Matthews. – Ez csak egy 

kötetlen, előzetes megbeszélés. Mert Mr. Simeon 
itt, khm… nagyon elismert tagja a közösségnek. A 
mi közösségünknek. 

– És mert a kliense letartóztatásban van, és 
igen komoly vádakkal illetik – egészítette ki Irene 
Cappuccio. 

– Jogtalan letartóztatásban – tette hozzá 
Simeon. 



– Azt majd meglátjuk – vágott vissza 
Cappuccio. Felém biccentett. – Mr. Morgan majd 
segít nekünk fényt deríteni erre. 

– Hát jó – mondta Matthews. – De hagyjuk a… 
khm… – Mindkét kezét a tárgyalóasztalra tette, 
tenyérrel lefelé. – Az a fontos, hogy… khm…, 
Irene? 

Cappuccio biccentett, és rám nézett. 
– El tudná mesélni, mi történt tegnap, ami 

Morgan nyomozó megtámadásához vezetett? 
– Ugye tudja, hogy ezért a vérét vennék a 

bíróságon, Irene? – jegyezte meg Simeon. – 
Megtámadásához? Ne már. 

Cappuccio ráfüggesztette hideg, mozdulatlan 
pillantását, úgy tűnt, nagyon hosszú időre, de 
igazából valószínűleg csak tíz másodpercig tartott. 

– Hát jó – válaszolta, majd visszafordult felém. 
– Ami ahhoz vezetett, hogy a kliense ledöfte 
Deborah Morgant? Remélem, azt nem tagadja, 
hogy a kliense megkéselte az áldozatát, ugye? – 
kérdezte Simeontól. 

– Hallgassuk meg, mi történt – válaszolta 
Simeon fagyos mosollyal. Cappuccio biccentett 
felém. 

– Rajta – biztatott. – Kezdje az elején. 
– Hát – mondtam, és egyelőre ennél le is 

ragadtam. Éreztem magamon a pillantásokat, és 
hallottam, hogy ketyeg az óra, de az istennek sem 
jutott eszembe semmi értelmes. Örültem, hogy 



végre kiderült, kicsoda Alex Doncevic; mindig jó 
érzés megtudni azoknak a nevét, akik leszúrják az 
ember családtagjait. 

De bárki is legyen, Alex Doncevic nem 
szerepelt azon a listán, amit Deborah-val jártunk 
végig. Ő azért kopogott be az ajtón, mert egy 
bizonyos Brandon Weisset keresett… 

…És valaki egészen más szúrta le, aki annyira 
bepánikolt, hogy menekülni próbált, és pusztán a 
jelvény látványára gyilkosságot kísérelt meg? 

Dexter nem ragaszkodik ahhoz, hogy az élet 
mindig a józan ész szabályai szerint alakuljon. 
Végül is, itt lakom, és tudom, hogy a józan ész 
nem. De ez az egész egyáltalán nem volt logikus, 
ha csak magamévá nem teszem az elképzelést, 
hogy ha az ember véletlenszerűen kiválasztott 
ajtókon kopogtat Miamiban, akkor háromból egy 
helyen készen állnak arra, hogy megöljék őt. Egy 
részről ez egy nagyon bájos gondolat, másrészről 
viszont egyáltalán nem tűnik valószínűnek. 

És ráadásul pillanatnyilag az, hogy miért tette, 
egyáltalán nem volt olyan fontos, mint az, hogy 
Doncevic leszúrta Deborah-t. De hogy ez miért 
gerjeszt egy ekkora összejövetelt, arról fogalmam 
sem volt. Matthews, Cappuccio, Salguero – ők 
nem futnak össze kávézni minden nap. 

Úgyhogy tudtam, hogy valami kellemetlenség 
van a háttérben, és hogy bármit is mondok, az 
hatással lesz rá, de mivel fogalmam sem volt, mi 



az a valami, nem tudtam, mit mondhatnék, amitől 
rendbe jönnek a dolgok. Egyszerűen túl sok volt az 
olyan információ, ami nem állt össze, és ezzel még 
az én hatalmas agyam sem bírt megbirkózni. 
Megköszörültem a torkom, remélvén, hogy ezzel 
nyerek egy kis időt, de az a pár másodperc hamar 
eltelt, és még mindig engem bámult mindenki. 

– Hát – ismételtem meg. – Ööö…, az elejétől? 
Úgy érti, ööö… 

– Elmentek kihallgatni Mr. Doncevicet – 
segített Cappuccio. 

– Nem, ööö… nem igazán. 
– Nem igazán – ismételte utánam Simeon, 

mintha valamelyikünk nem tudná, mit jelentenek 
ezek a szavak. – Hogy érti azt, hogy nem igazán? 

– Azért mentünk oda, hogy egy bizonyos 
Brandon Weisst hallgassunk ki – magyaráztam. – 
De Doncevic nyitotta ki az ajtót. 

Cappuccio biccentett. 
– Mit mondott, amikor Morgan őrmester 

azonosította magát? 
– Nem tudom – válaszoltam. 
Simeon Cappuccióra pillantott, és nagyon 

hangosan azt suttogta, falazás. Cappuccio csak 
legyintett. 

– Mr. Morgan – mondta, és lepillantott az előtte 
lévő papírokra, – Dexter. – Egy egészen kicsit 
megrándult az arca, miközben a szemembe nézett, 
amit valószínűleg egy meleg mosolynak szánt. – 



Maga nem esküdött itt fel, és semmivel nem 
gyanúsítjuk magát. Egyszerűen csak tudni 
szeretnénk, mi vezetett a késeléshez. 

– Ezt értem – válaszoltam. – De az autóban 
voltam. 

Simeon szinte vigyázzülésbe vágta magát. 
– Az autóban – ismételte utánam. – Nem pedig 

az ajtónál Morgan őrmesterrel. 
– Pontosan. 
– Szóval nem hallotta, mit mondanak… vagy 

nem mondanak – vonta le a következtetést 
Simeon, olyan magasra emelve a fél szemöldökét, 
hogy már-már alulméretezett parókának tűnt azon 
a kopasz fején. 

– Pontosan. 
Capuccio előrehajolt, és azt mondta: 
– De a vallomásában az áll, hogy Morgan 

őrmester felmutatta a jelvényét. 
– Igen – helyeseltem. – Azt láttam. 
– És milyen messze volt az autó? – érdeklődött 

Simeon. – Tudja, mit kezdhetek ezzel a 
bíróságon? 

Matthews megköszörülte a torkát. 
– Ne kezdjünk, khm… A bíróság nem… 

khm…, ne abból induljunk ki, hogy a bíróságon 
fogjuk végezni – vetette közbe. 

– Amikor engem próbált meg leszúrni, akkor 
sokkal közelebb voltam – jegyeztem meg 
segítőkészen. 



De Simeon csak legyintett. 
– Önvédelem – jelentette ki. – Ha nem igazolta 

megfelelően, hogy a rendőrtiszt, akkor a 
kliensemnek minden joga megvolt ahhoz, hogy 
megvédje magát! 

– Felmutatta a jelvényét, ebben biztos vagyok 
– mondtam. 

– Nem lehet biztos, tizenöt méterre volt! – 
ellenkezett Simeon. 

– Láttam – ragaszkodtam az állításomhoz, 
remélve, hogy nem tűnök csökönyösködőnek. – 
Különben is, Deborah soha nem feledkezne meg 
erről. Előbb ismerte a hivatalos eljárásokat, mint 
hogy megtanult volna járni. 

Simeon meglobogtatott felém egy különösen 
nagy mutatóujját. 

– És ez a másik, ami nekem nagyon nem 
tetszik ebben az egészben: pontosan milyen 
kapcsolatban is áll Morgan nyomozóval? 

– Ő a húgom – válaszoltam. 
– A húga – ismételte utánam Simeon olyan 

hangon, mintha azt mondaná, „a gonosz csatlósa”. 
Színpadiasan megcsóválta a fejét, és körbenézett 
a teremben. Kétségkívül sikerült mindenki 
figyelmét magára vonni, és ezt nyilvánvalóan 
nagyon élvezte. – Ez egyre csak jobb lesz – 
jelentette ki egy sokkal szebb mosoly kíséretében, 
mint Cappuccioé volt. 

Salguero most először szólalt meg. 



– Deborah Morganre eddig semmi panasz nem 
volt. Rendőrcsaládból származik, minden 
szempontból tiszta, és mindig is az volt. 

– A rendőrcsalád nem egyenlő a tisztával – 
jelentette ki Simeon. – A Kék Fallal egyenlő, és ezt 
maga is tudja. Ami itt van, az egyértelműen 
önvédelemmel, hatalommal való visszaélés és 
eltusolás. – Mindkét kezét felemelte, majd folytatta. 
– Egyértelmű, hogy soha nem fog kiderülni, mi is 
történt, ezek miatt a bizánci családi és rendőrségi 
kapcsolatok miatt. Kénytelenek leszünk a 
bíróságra bízni, hogy döntsék el. 

Ed Beasley most szólalt meg először, olyan 
nyers, józan hangon, hogy kedvem lett volna 
szívélyesen megropogtatni a kezét. 

– Egy kollégánk az intenzív osztályon van – 
jelentette ki. – Mert a kliense beledöfött egy kést. 
És ennek eldöntésére nincs szükségünk bíróságra, 
Kwami. 

Simeon felvillantott egy sor ragyogó fogat 
Beasley-re. 

– Talán nincs, Ed – mondta. – De amíg nem 
sikerül maguknak törvényen kívül helyeztetni az 
alkotmányt, addig a kliensemnek joga van 
bírósághoz fordulni. 

Felállt. 
– Mindenesetre – tette még hozzá –, azt 

hiszem, eleget hallottam ahhoz, hogy óvadék 
ellenébe szabadlábra helyeztethessem a 



kliensemet. – Ezzel biccentett Cappuccio felé, 
majd elhagyta a tárgyalót. 

Egy másodpercig csend volt, majd Matthews 
megköszörülte a torkát. 

–Eleget hallott ehhez, Irene? 
Cappuccio félbetörte a ceruzát, amit 

szorongatott. 
– A megfelelő bíróval? Persze – válaszolta. – 

Valószínűleg. 
– A politikai helyzet nem a legjobb mostanában 

– tette hozzá Beasley. –Simeon megkavarhatja a 
szart, hogy ez az egész bűzleni kezdjen. Erre 
pedig nincs most szükségünk. 

– Hát akkor, emberek – szólított fel minket 
Matthews –, deszkázzuk be a nyílásokat a 
szarvihar előtt. Stein hadnagy, tudja, hogy mit kell 
tennie. Legyen az asztalomon valami a 
sajtókonferenciára, minél előbb, még dél előtt. 

Stein bólintott. 
– Rendben. 
Israel Salguero felállt, és azt mondta: 
– Nekem is megvan a feladatom, kapitány. A 

belső ellenőrzés azonnal megkezdi Morgan 
őrmester tevékenységének átvizsgálását. 

– Rendben, jó – válaszolta Matthews, majd 
rám nézett. – Morgan – csóválta a fejét. – Bárcsak 
kicsit többet tudott volna segíteni. 



 
 
 
 
 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET 
 
 
Úgyhogy Alex Doncevic jóval azelőtt 

szabadlábra került, hogy Deborah egyáltalán 
kinyitotta volna a szemét. Pontosabban, 
Doncevicet öt óra tizenhét perckor engedték ki 
aznap délután, és Deborah csak egy órával és 
huszonnégy perccel később nyitotta ki a szemét. 

Ezt onnan tudtam, hogy Chutsky rögtön 
felhívott, olyan izgatottan, mintha a húgom most 
úszta volna át a La Manche csatornát, egy 
zongorát vontatva maga után. 

– Meg fog gyógyulni, Dex – közölte velem. – 
Kinyitotta a szemét, és egyenesen rám nézett. 

– Mondott is valamit? – kérdeztem. 
– Nem – válaszolta Chutsky. – De 

megszorította a kezem. Meg fog gyógyulni. 
Én még mindig nem voltam meggyőződve 

arról, hogy egy pislantás és egy kézszorítás a 
biztos jele annak, hogy a teljes gyógyulás már 
csak idő kérdése, de örültem, hogy Deborah 
állapota javulóban van. Különösen, mivel minden 



erejére szüksége lesz, hogy szembenézzen Israel 
Salgueróval és a belső ellenőrzéssel. 

Azt pedig, hogy Doncevicet mikor engedték ki 
az előzetes letartóztatásból, azért tudtam, mert 
valamikor a tárgyalótermi találkozó és Chutsky 
telefonja között meghoztam a döntést. 

Már említettem korábban, hogy nekem nem 
igazán vannak érzéseim. Ezzel nincs is bajom, 
mert megfigyelhettem, hogy akinek van, az sem 
igazán veszi hasznát. De valamikor annak a 
hosszú, kimerítő napnak a során észrevettem egy 
furcsa szorítást gyomortájékon, ami azután 
kezdődött, hogy Matthews hasznavehetetlennek 
nevezett. A jelenség egyre erősebbé vált a délelőtt 
során, és a végén már egy komolyabb emésztési 
zavar tüneteit produkálta, de biztos voltam benne, 
hogy semmi köze az általam elfogyasztott bajor 
krémes fánkhoz, ami egész jó volt. 

Nem, ez az új és kellemetlen érzés abból a 
gondolatból fakadt, hogy most, életemben először, 
bántani kezdett, hogy az élet nem igazságos. 

Dexter nem álmodozó típus; a legtöbb 
embernél jobban tisztában van vele, hogy az 
„igazságosság” egy relatíve új és ostoba fogalom. 
Az élet nem igazságos, soha nem is lesz az, nem 
is kellene úgy tenni, mintha igazságos lenne, 
úgyhogy az emberek kitalálták, hogy majd ők 
kiegyenlítik egy kicsit a játékmezőt, és egy picit 
megnehezítik a ragadozók dolgát. És nincs is ezzel 



semmi baj. Én személy szerint csak örülök a 
dolognak. 

De bár az élet nem igazságos, a jognak és 
rendfenntartásnak annak kellene lennie. És a 
gondolat, hogy Doncevic szabadlábra kerülhet, 
amíg Deborah ott tengeti a napjait a kórházban 
azzal a rengeteg csővel átlyuggatva, egyszerűen 
annyira borzasztóan… hát jó, kimondom: 
igazságtalan. Úgy értem, biztos vagyok benne, 
hogy további szinonimákat is találhatnék, de 
Dexter nem fog csak azért meghátrálni, mert ez a 
konkrét igazság, mint oly sok másik is, nem túl 
szép példány. Az egész helyzetet az 
igazságtalanság bántó hangulata járta át, és emiatt 
késztetést éreztem, hogy eltöprengjek, mit 
tehetnék, amivel visszaállíthatom a dolgok rendes 
menetét. 

Több órán keresztül töprengtem, mialatt a 
szokásos papírmunkát végeztem, és megittam 
három csésze meglehetősen rettenetes kávét. És 
azután is töprengtem az átlagon aluli ebéd közben, 
abban a kis étteremben, ami mediterránként 
reklámozta magát, ami csak akkor helytálló, ha 
abból indulunk ki, hogy a száraz kenyér, a csomós 
majonéz és a zsíros felvágottak mediterrán 
jellegzetességek. Majd még pár percen keresztül 
töprengtem, miközben ide-oda tologattam a 
dolgokat az asztalomon a szűk kis szobámban. 



Ezután a rengeteg töprengés után felmerült 
bennem, hogy az egykor legyőzhetetlen agyam 
talán nem a szokásos szédítő sebességével 
üzemel. Sőt, ami azt illeti, alig volt hajlandó 
megmozdulni. Talán a párizsi közjáték altatta el 
egy kicsit. De sokkal valószínűbb, hogy a kedvenc 
szabadidős hobbim, a magam sajátos sudokujának 
a kényszerű nélkülözésétől gyengült el, attól, hogy 
már olyan régen nem játszottam rabló-pandúrt a 
büntetlen rosszfiúkkal. Borzalmasan sok idő telt el, 
mióta Dexter utoljára házon kívül töltötte volna az 
éjszakát, és meglehetősen biztos voltam benne, 
hogy az ebből származó feszültség az oka, hogy 
ilyen erőtlenné vált az elmém. Szeretném azt hinni, 
hogy ha teljes gőzzel üzemeltem volna, akkor 
sokkal hamarabb észreveszem az egyértelmű 
megoldást. 

De végül, valahol Dexter leszűkült 
agytekervényei ködös lankáin felcsendült egy alig 
hallható kis gong vékony, vékony kis hangja. 

– Bong – kondult fel lágyan, és homályos fény 
öntötte el Dexter zavaros buksiját. 

Lehet, hogy nehéz elhinni, miszerint ilyen sok 
idő kellett annak a tantusznak, hogy lepottyanjon, 
de csak annyit tudnék felhozni mentségemre, hogy 
túl sok időt kellett behoznom, és nem aludtam ki 
magam, és a vacak ebéd sem segített. De amikor 
a tantusz végül is lepottyant, nagyon határozottan 



és hibátlanul esett le, kellemes és 
eltéveszthetetlen csilingelés kíséretében. 

Megdorgáltak, amiért nem tudtam többet 
segíteni, és úgy hiszem, hogy az elevenembe talált 
a vád. Dexter, ami azt illeti, jóval többet is 
segíthetett volna; az autóban duzzogott, amikor 
Debs megsérült, és a fénylő fejű ügyvéd 
támadásától sem sikerült megvédenie. 

De van valami, amivel nagyon-nagyon sokat 
segíthetek, és ez olyasmi, amiben különösen jó 
vagyok. Egy egész rakás problémát eltüntethetek 
vele: Deborah-ét, a kapitányságét, és a saját kis 
problémáimat is, ráadásul mindezt együtt, egy 
csapásra – vagy több kicsire, ha éppen olyan 
kedvem támad. Nem kell mást tennem, csak 
elengednem magam, és a csodálatos, különleges 
önmagamat adnom, miközben segítek annak a 
szegény, jobb sorsra érdemes Doncevicnek 
szembenézni a bűneivel. 

Tudtam, hogy Doncevic bűnös. A saját 
szememmel láttam, hogy leszúrta Deborah-t. És 
elég nagy az esélye, hogy ő ölte meg és állította ki 
azokat a halottakat, amelyek akkora felzúdulást 
okoztak, és megpróbáltak kárt tenni létfontosságú 
idegenforgalmi iparunkban is. Az, hogy 
megszabadítsam a várost Doncevictől, már-már 
állampolgári kötelességem. Mivel óvadékkal 
helyezték szabadlábra, ha eltűnik, mindenki azt 
fogja feltételezni, hogy megszökött. A fejvadászok 



megkísérelik majd megtalálni, de senkit nem fog 
érdekelni, ha kudarcot vallanak. 

Ez a megoldási lehetőség nagyon kielégítőnek 
tűnt; jó érzés, amikor a dolgok ilyen ügyesen 
rendeződnek, és a szálak elvarrásának ez a 
takaros módja nagyon tetszett a belső 
szörnyetegemnek, aki odáig van a rendért, és 
szereti a problémákat szépen bezsákolni, és 
eldobni. Ezenkívül, ez így igazságos. 

Remek: némi tartalmas időtöltés vár rám Alex 
Doncevic társaságában. 

Azzal kezdtem, hogy elkezdtem on-line 
ellenőrizgetni a tartózkodási helyét, és tizenöt 
percenként frissítettem, amíg nyilvánvalóvá nem 
vált, hogy mindjárt kiengedik. Négy óra harminckét 
perckor a vele kapcsolatos papírmunka már 
majdnem kész volt, úgyhogy lesunnyogtam a 
parkolóba, és a Büntetés-végrehajtási Központ 
főbejáratához hajtottam. 

Még éppen időben értem oda, és rengetegen 
voltak előttem. Simeon nagyon értett ahhoz, hogy 
kell bulizni, különösen, ha a sajtóról volt szó, 
úgyhogy mindenki ott várakozott egy nagy, 
összevissza tömegben, a furgonok, a 
parabolaantennák és a gondosan elrendezett 
frizurák, mind teret követelve maguknak. Amikor 
Doncevic kijött Simeon karján, csattogni kezdtek a 
fényképezőgépek és a helyért küzdő könyökök, és 



a tömeg úgy nyomakodott előre, mint egy 
kutyafalka, amikor a nyers húsra veti magát. 

Én az autómból néztem végig ahogy Simeon 
hosszan és szívmelengetően nyilatkozik, 
megválaszolja a kérdéseket, majd átkel a tömegen 
maga után vonszolva Doncevicet. Beszálltak egy 
fekete Lexusba és elhajtottak, és pár 
másodperccel később én is követtem őket. 

Egy másik autót követni nem túl nehéz, 
különösen Miamiban, ahol mindig nagy a forgalom, 
és mindig beszámíthatatlanok a résztvevői. Mivel 
éppen csúcsforgalom volt, ennek a két dolognak 
még erősebb volt a hatása. Csak le kellett 
maradnom egy kicsit, és közénk engednem pár 
autót. Simeon semmi olyat nem tett, amiből az 
derült volna ki, hogy tudja, hogy követik. 
Természetesen még ha észre is vett volna, 
valószínűleg azt hiszi, csak egy riporter vagyok, aki 
szeretné lefotózni a hálától zokogó Doncevicet, és 
Simeon ez ellen nem is szándékozott volna tenni 
semmit, legfeljebb gondoskodik arról, hogy az 
előnyösebbik oldaláról vegye a kamera. 

Végigkövettem őket a városon az Északi 
Miami sugárútig, és lemaradtam egy kicsit, amikor 
ráfordultak az Északkeleti Negyvenedik utcára. 
Meglehetősen biztos voltam benne, hogy tudom, 
hova tartanak, és valóban, Simeon az előtt az 
épület előtt parkolt le, ahol Deborah először 
találkozott az új barátommal, Donceviccsel. Én 



továbbhajtottam, tettem egy kört az épület körül, és 
még időben visszaértem ahhoz, hogy lássam, 
amint Doncevic kiszáll a Lexusból és bemegy az 
épületbe. 

Szerencsére találtam egy olyan parkolóhelyet, 
ahonnan látszott a kapu. Beálltam oda, leállítottam 
a motort, és vártam, hogy eljöjjön a sötétség, ami 
be fog következni, mint mindig, és készenlétben 
fogja találni Dextert. És ma éjjel végre vége a 
nappali világbéli hosszú, kényszerű 
tartózkodásomnak, készen állok, hogy ismét eggyé 
váljak a sötétséggel, hogy édes, vad zenéjére 
ropjam, és én is beszálljak Dexter saját 
menüettjének pár taktusával. Azon kaptam 
magam, hogy türelmetlenkedem az elmélázó, 
lassan ereszkedő nappal, és alig várom az 
éjszakát. Éreztem, ahogy kinyújtózik felém, ahogy 
odahajol, hogy szétáradjon bennem, kiterjeszti a 
szárnyait, ellazítja a csomókat a rég használt 
izmokban, és felkészül az ugrásra… Ekkor 
megcsörrent a telefonom. 

– Én vagyok az – jelentkezett be Rita. 
– Ez vitathatatlan – válaszoltam. 
– Azt hiszem, nagyon jó… mit mondtál? 
– Semmit – nyugtattam meg. – Mi nagyon jó? 
– Mi? – kérdezett vissza Rita. – Ja… 

gondolkoztam azon, amiről beszélgettünk. Tudod, 
Codyról. 



Visszahúztam az elmémet a lüktető 
sötétségből, amit eddig tápláltam, és 
megpróbáltam visszaemlékezni, miről 
beszélgettünk Codyval kapcsolatban. Valami 
olyasmi volt, hogy ki kellene bújnia a csigaházából, 
de nem emlékeztem, hogy végül is 
megállapodtunk-e konkrétan bármiben is, 
leszámítva azt a pár homályos közhelyet, ami Rita 
megnyugtatására szolgált, hogy közben én 
nyugodtan irányíthassam Cody lépteit Harry 
törvényei mentén. Szóval csak annyit mondtam: 

– Ó, emlékszem. Igen? –, abban a reményben, 
hogy ezzel sikerül még némi információt 
kicsikarnom belőle. 

– Beszéltem Susannel. Tudod, aki a 
Százharminchetedik utcában lakik. A nagy kutyás 
– magyarázta Rita. 

– Igen – biztattam. – Tudom, melyik kutyáról 
beszélsz. – És ez így is volt, az az állat ki nem 
állhat engem, csakúgy, mint az összes többi 
háziállat. Ők felismerik, hogy mi vagyok, még ha a 
gazdáik nem is. 

– És ugye van az a fia, Albert. Neki nagyon jót 
tettek a kiscserkészek. És az jutott eszembe, hogy 
hátha Codynak is jót tennének. 

Első hallásra ez nagyon hülye ötletnek tűnt. 
Cody? Mint kiscserkész? Ez úgy hangzott, mint 
uborkás szendviccsel és teával kínálni Godzillát. 
De miközben valami választ próbáltam kinyögni, 



ami se nem felháborodott tagadás, se nem 
hisztérikus nevetés, azon kaptam magam, hogy 
egyre jobban tetszik a gondolat. Sőt, egészen jó 
ötletnek találom, ami tökéletesen kiegészíti a 
tervemet, hogy segítsek Codynak beilleszkedni az 
embergyerekek közé. Úgyhogy valahol félúton a 
bosszús ellenkezés és a lelkes helyeslés között 
határozottan azt feleltem: 

– De ne hát jó. 
– Dexter, jól vagy? – aggódott Rita. 
– Én, izé, szóval meglepődtem – válaszoltam. 

– Éppen nagyon benne vagyok valamiben. De 
szerintem ez remek ötlet. 

– Tényleg? Komolyan gondolod? – kérdezte 
Rita. 

– Abszolút – válaszoltam. – Ennél jobb 
elfoglaltságot nem is találhatnánk neki. 

– Reméltem, hogy ezt fogod mondani – örült 
meg Rita. – De utána azt hittem, hogy nem is 
tudom. Mi van, ha… úgy értem, komolyan így 
gondolod? 

Komolyan így gondoltam, és végül erről 
sikerült is meggyőznöm. De több percbe telt, mivel 
Rita képes anélkül beszélni, hogy levegőt venne, 
és meglehetősen gyakran, anélkül, hogy befejezné 
a mondatait, úgyhogy tizenöt-húsz szava jutott 
minden egyes szavamra. 

Mire végül meggyőztem és sikerült leraknom, 
valamivel sötétebb volt odakint, de sajnos sokkal 



világosabb bennem. Dexter Táncdalának kezdő-
taktusai most már alig hallatszottak, a növekvő 
sürgetés egy részét elnyomta Rita hívásának a 
hangja. De meglehetősen biztos voltam benne, 
hogy vissza fog jönni. 

Addig is, csak hogy csináljak valamit, felhívtam 
Chutskyt. 

– Hahó, barátom – mondta. – Pár perce megint 
kinyitotta a szemét. Az orvosok úgy gondolják, 
hogy kezd magához térni. 

– Ez csodálatos – nyugtáztam. – Kicsit később 
benézek. Addig is, el kell varrnom pár szálat. 

– Pár kollégátok beköszönt – tájékoztatott 
Chutsky. – Ismersz egy Israel Salguero nevű 
pasast? 

Egy bicikli ment el mellettem az utcán. Az 
utasa rácsapott az oldalsó visszapillantómra, majd 
továbbhajtott. 

– Ismerem – válaszoltam. – Ott járt? 
– Igen – felelte Chutsky. – Itt járt. – Ezzel 

elhallgatott, mintha arra várna, hogy mondjak 
valamit. De semmi nem jutott eszembe, úgyhogy 
végül ő szólalt meg: – Van valami fura abban a 
pasasban. 

– Ismerte az apánkat – mondtam. 
– Nem – ellenkezett Chutsky. – Valami más. 
– Ööö… – nyögtem ki –, a belső ellenőrzéstől 

van. Leellenőrzik Deborah szerepét ebben az 
egészben. 



Chutsky egy pillanatra elhallgatott. 
– Az ő szerepét – ismételte meg végül. 
– Igen – válaszoltam. 
– De őt késelték meg. 
– Az ügyvéd szerint önvédelem volt – 

tájékoztattam. 
– Micsoda szemétláda – állapította meg 

Chutsky. 
– Biztos vagyok benne, hogy semmi okunk az 

izgalomra – jelentettem ki. – Csak az előírások 
miatt kénytelen intézkedni. 

– Micsoda kibaszott szemétláda – cifrázta 
Chutsky. – És képes idejönni? Miközben Deborah 
kibaszottul kómában van? 

– Régóta ismeri Debet – magyaráztam. – 
Valószínűleg csak kíváncsi volt, hogy van. 

Nagyon hosszú szünet volt, majd Chutsky 
szólalt meg: 

– Hát jó, barátom. Ha te mondod. De nem 
hinném, hogy legközelebb beengedem majd ide. 

Nem voltam biztos benne, hogy Chutsky 
kampója győzne-e Salguero letisztult és tökéletes 
magabiztosságával szemben, de az volt az 
érzésem, hogy érdekes mérkőzés lenne. Chutsky 
minden megjátszott álvidámsága ellenére egy 
jéghideg gyilkos. De Salguero évek óta a belső 
ellenőrzésen dolgozik, vagyis gyakorlatilag 
golyóálló kell hogy legyen. Ha harcra kerül a sor, 
szerintem akár belépti díjat is kérhetnek majd. És 



az is eszembe jutott, hogy valószínűleg jobb, ha 
ezt a gondolatot megtartom magamnak, úgyhogy 
csak annyit mondtam: 

– Rendben. Viszlát később – mondtam, majd 
leraktam. 

És azután, hogy ily módon minden apró-cseprő 
emberi dolgot elrendeztem, újból várakozni 
kezdtem. Autók hajtottak el mellettem. Emberek 
sétáltak el a járdán. Megszomjaztam, és találtam 
fél üveg vizet a padlón a hátsó ülésnél. És végül 
teljesen besötétedett. 

Még egy kicsit vártam, és hagytam, hogy a 
sötétség teljesen rátelepedjen a városra és rám. 
Nagyon jó érzés volt belesimulni a hideg és 
kényelmes éjszaka felöltőjébe, és a várakozás 
egyre erősebbé vált bennem a Sötét Utas suttogó 
biztatásával, ami arra bujtogatott, hogy álljak félre, 
és adjam át a volánt. 

És végül meg is tettem. 
A zsebembe raktam a gondosan feltekert 

horgászdamilt és a szigetelőszalagot, más eszköz 
nem is volt az autómban pillanatnyilag, és 
kiszálltam a kocsiból. 

És habozni kezdtem. Túl régen nem volt már 
ilyen, túl sok idő telt el, mióta Dexter utoljára 
megtette. Nem végeztem előzetes terepfelmérést, 
és ez nem jó. Nem volt tervem, és ez még 
rosszabb. Nem igazán tudtam, mi vár az ajtó 
mögött, vagy mit teszek majd, amikor bejutok. Egy 



pillanatra elbizonytalanodtam, és csak álltam a 
kocsi mellett, azon töprengve, hogy végig fogom-e 
tudni improvizálni a táncot. A bizonytalanság 
lerágta rólam a páncélt, és ott álltam miatta fél 
lábon a veszedelmes sötétben, anélkül, hogy 
tudtam volna, hova kell lépnem. 

De ez mind butaság, gyengeség és 
egyszerűen rossz – továbbá nagyon Nem 
Dexteres. Az Igazi Dexter a Sötétségben él, a 
kemény éjszakában éled fel, abban leli örömét, 
hogy az árnyékokból vágódik elő. Ki ez, aki itt 
ácsorog bizonytalanul? Dexter nem 
döntésképtelen. 

Felnéztem az éjszakai égboltra, és 
belélegeztem. Így már jobb. A romlott sárga 
Holdból csak egy falatnyi látszott, de megnyíltam 
neki, ő pedig leüvöltött nekem, és az éjszaka 
végigdübörgött az ereimen, lüktetett az 
ujjvégeimben, a dala végigszaladt a bőrömön, ami 
feszült a nyakamon, és éreztem, hogy minden 
megváltozik, visszaalakulok azzá, aminek lennünk 
kell, hogy megtehessük, amit meg kell tennünk, és 
akkor egyszer csak készen álltunk arra, hogy 
megtegyük. 

Ez a most volt, ez volt az az éjszaka, ez volt 
Dexter Démoni Duettje, és most jönnek a lépések, 
olyan folyékonyan a lábunkból, ahogy mindig is 
tudták, hogy el fognak jönni. 



És a fekete szárnyak kinyúltak valahonnan 
mélyen belülről, szétterültek az éjszakai égbolton, 
és előrevittek bennünket. 

Végigsiklottunk az éjszakán, megkerültük a 
tömböt, és gondosan ellenőriztük az egész 
környéket. Az utca túlsó végén egy sétány volt, és 
mi végigmentünk rajta a még mélyebb sötétségbe, 
levágva az utat Doncevic épületének a hátulja felé. 
Egy ütött-kopott furgon állt egy letakart, ügyesen 
elrejtett rakodóemelvény hátsó részénél; gyors, 
száraz suttogás az Utastól, hogy látod: így vitték ki 
a testeket és szállították el a végcélhoz. És 
nemsokára ő is így távozik majd. 

Visszakanyarodtunk körbe, és semmi riasztót 
nem találtunk a környéken. Egy etióp étterem a 
sarkon. Hangos zene három házzal odébb. Ezzel 
vissza is értünk a főbejárathoz, és becsengettünk. 
Ő ajtót nyitott, és egy egészen rövid pillanatra 
meglepődött: de már rajta is voltunk, és gyorsan 
hasrafektettük a padlón a hurokkal a nyakán, amíg 
leragasztottuk a száját, a kezét és a lábát. Amikor 
ártalmatlanná és hangtalanná vált, gyorsan végig-
mentünk a ház többi részén, de senkit nem 
találtunk. Szembejött viszont pár érdekes tárgy; 
néhány nagyon ügyes szerszám a fürdőszobában, 
közvetlenül egy nagy kád mellett. Fűrészek, 
csípőfogók meg minden, szimpatikus Dexter-féle 
játékszerek, és a fehér porcelán hátteret is 
egyértelműen felismertem a házimoziból, amit az 



Idegenforgalmi Hivatalban láttunk, ez pedig 
bizonyíték volt, több bizonyíték nem is kellett 
nekem, a Szükségnek ebben az éjszakájában. 
Doncevic bűnös. Ő állt ott a kád mellett a 
csempén, kezében ezekkel az eszközökkel, 
elképzelhetetlen dolgokat művelve – pontosan 
ugyanazokat az elképzelhetetlen dolgokat, amiket 
mi most elképzeltünk, és amiket meg fogunk tenni 
vele. 

Bevonszoltuk a fürdőszobába, beraktuk a 
kádba, majd megint megálltunk, csak egy 
pillanatra. Egy nagyon vékony, de kitartó suttogás 
arra próbált utalni, hogy nincs minden rendben, és 
ez végigszaladt a gerincünkön, egyenesen a 
fogunkba. Begurítottuk Doncevicet a kádba, arccal 
lefelé, és gondosan még egyszer átkutattuk a 
házat. Semmi és senki nem volt sehol, mindent 
rendben találtunk, és a Sötét Sofőr hangja most 
már túlkiabálta a gyenge suttogást, azt követelve, 
hogy azonnal menjünk vissza és folytassuk a 
Táncot Donceviccsel. 

Úgyhogy visszamentünk a kádhoz és 
munkához láttunk. Egy kicsit siettünk is, mert 
idegenben voltunk, különösebb terv nélkül, és 
azért is, mert Doncevic furcsa dolgokat mondott, 
még mielőtt örökre megfosztottuk volna a beszéd 
képességétől. 

– Mosolyogj – mondta, és ettől dühbe 
gurultunk, Doncevic pedig hamarosan képtelenné 



vált bármit is mondani. De alaposak voltunk, ó, 
igen, és amikor végeztünk, elégedetten szemléltük 
a jól végzett munkánk eredményét. Valóban 
minden remekül ment, és nagyon nagy lépést 
tettünk afelé, hogy a dolgok visszaváltozzanak 
olyanná, amilyennek lenniük kell. 

És olyanok is voltak, amíg vége nem lett, és 
nem maradt más, csak pár zacskó hulladék, és 
egy csepp vér egy üveglapon, úton a rózsafa 
dobozomba. 

És, mint mindig, sokkal jobban éreztem 
magam utána. 

 
 



 
 
 
 
 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET 
 
 
A dolgok csak másnap reggel kezdtek el 

szétesni. 
Fáradtan, de a jól végzett munka és a késő 

éjszaka örömével bújtam ágyba. Éppen hogy csak 
leültem egy csésze kávéval, hogy megtámadjak 
egy kupac papírmunkát, amikor Vince Masuoka 
dugta be a fejét az ajtón. 

– Dexter – köszöntött. 
– Az egyetlen és utánozhatatlan – válaszoltam 

szerényen, mint egy ibolya. 
– Hallottad? – kérdezte Vince azzal az 

idegesítő fogadok-hogy-nem-hal-lottad vigyorával. 
– Olyan sok dolgot hall az ember, Vince – 

jegyeztem meg. – Melyikre gondolsz? 
– A halottkém jelentésére – válaszolta Vince. 

És mivel nyilvánvalóan az volt a fő célja, hogy 
minél idegesítőbb legyen, nem folytatta, csak 
nézett rám, várva a hatást. 

– Hát jó, Vince – mondtam végül. – Melyik 
halottkém jelentéséről nem hallottam, ami 
fenekestől felfordítja majd az életemet? 



Vince homloka ráncba szaladt. 
– Mi van? 
– Azt mondtam, nem, nem hallottam. Kérlek, 

mondd el. 
Vince megrázta a fejét. 
– Szerintem nem ezt mondtad – állapította 

meg. – De mindegy, emlékszel még azokra a 
kiglancolt hullákra a gyümölcsökkel, meg minden? 

– South Beachen, és a Fairchild Gardensben? 
– kérdeztem. 

– Pontosan. Szóval viszik őket a hullaházba 
felboncolni, mire a kórboncnok azt mondja, hú, de 
jó, megvannak. 

Nem tudom, mások is megfigyelték-e, de két 
ember simán elbeszélgethet úgy, hogy az egyik, 
vagy mindkét félnek egyáltalán fogalma sincs arról, 
hogy miről van szó. Most úgy tűnt, mintha pont egy 
ilyesfajta rejtélyes párbeszédben vennék részt, 
mivel mostanáig nem kaptam mást Vince-től, csak 
valamivel magasabb vérnyomást. 

– Vince – közelítettem másik oldalról –, kérlek, 
hogy rövid, egyszerű szavakban közöld velem, 
amit mondani szeretnél, még mielőtt kénytelen 
lennék összetörni egy széket a fejeden. 

– Csak arról beszélek – kezdte újfent Vince, és 
ebbe legalább nem lehetett belekötni, továbbá elég 
érthető is volt, hogy a halottkém kap négy hullát, 
mire azt mondja, hogy ezeket innen lopták el. És 
most megvannak. 



Úgy tűnt, mintha a világ egészen enyhén 
kibillent volna az egyensúlyából, és nehéz, szürke 
köd lepett volna el mindent, ami lehetetlenné tette 
a levegővételt. 

– A hullákat a hullaházból lopták? – kérdeztem 
vissza a biztonság kedvéért. 

– Igen. 
– Úgy érted, eleve halottak voltak, amikor 

valaki lenyúlta őket, és mindenféle furcsaságot 
csinált velük? 

Vince bólintott. 
– A legelmebetegebb dolog, amit valaha is 

hallottam – jelentette ki. – Úgy értem, hullát lopni a 
hullaházból? Azután így elszórakozni velük? 

– De akkor valójában nem is az ölte meg őket, 
aki elrabolta – vontam le a következtetést. 

– Nem, mindegyik balesetben halt meg, csak 
feküdtek ott a tepsiben. 

A baleset olyan rettenetes szó. Összefoglalja 
mindazt, ami ellen egész életemben harcoltam: 
véletlenszerű, mocskos, tervezetlen, és emiatt 
általában veszélyes. Ez az a szó, ami miatt el 
fognak engem kapni egy szép napon, mert a világ 
minden elővigyázatossága ellenére is történhetnek 
balesetek, és a kaotikus véletleneknek ebben az 
univerzumában történnek is. 

Mint például most. Tegnap éjjel fél tucat 
szemeteszsákot teleraktam egy olyan ember 
maradványaival, aki többé-kevésbé ártatlan volt. 



– Szóval akkor nem gyilkosság volt – 
tisztáztam. 

Vince vállat vont. 
– Akkor is bűncselekmény – jelentette ki. – 

Holttest eltulajdonítása, halottgyalázás, valami 
ilyesmi. Egészségügyi kihágás? Úgy értem, biztos, 
hogy törvénytelen dolog. 

– De piros lámpán átmenni is az – jegyeztem 
meg. 

– New Yorkban nem. Ott mindenki ezt csinálja. 
Az, hogy tanultam valamit a New York-i 

közlekedési állapotokról, nem igazán derített jobb 
kedvre. Minél többet gondolkoztam rajta, annál 
inkább be kellett ismernem, hogy veszélyesen 
közel kerültem az emberi érzelmek tanúsításához, 
és ahogy telt a nap, egyre többször gondolkoztam 
ezen. Furcsa szorítást éreztem közvetlenül a 
torkom alatt, továbbá valami megfoghatatlan, 
céltalan szorongást, amitől nem tudtam 
szabadulni, és kénytelen voltam eltöprengeni: 
vajon ez a lelkiismeret-furdalás? Úgy értem, 
feltéve, hogy van lelkiismeretem, vajon most az 
borzolódott fel? Az egész nagyon nyugtalanító volt, 
és egyáltalán nem tetszett. 

És olyan értelmetlen is volt – Doncevic, 
végtére is, ledöfte Deborah-t, és ha a húgom még 
nem halt meg, az nem rajta múlt. Nagyon csúnya 
dologban volt bűnös, még ha nem is ment el a 
végsőkig. 



Akkor pedig miért kellene „éreznem” bármit is? 
Mi sem természetesebb, mint amikor egy ember 
azt mondja, „tettem valamit, amitől nagyon rosszul 
érzem magam”. De hogyan tudna a hideg és üres 
Dexter bármi ilyesmit mondani? Először is, én nem 
tudok érezni. És ami még fontosabb: még ha 
éreznék is bármit, elég nagy esély van rá, hogy az 
valami olyasmi lenne, amit a legtöbben rossz 
dolognak tartanának. A társadalom nem nézi jó 
szemmel az olyan érzelmeket, mint a Gyilkolás 
Vágya, vagy a Darabolás Öröme, és ha reálisan 
gondolkozunk, esetemben ezek merülnének fel a 
legnagyobb valószínűséggel. 

És tényleg csak ez a kis baleset, ez a hirtelen 
ötletből jött apró pici darabolós gyilkosság kellett 
ahhoz, hogy átessek abba a zavaros katyvaszba, 
amit emberi érzelmességnek hívnak? Megbánásra 
semmi okom. Dexter nagyszabású intellektusának 
elegáns, jeges logikája ugyanarra az eredményre 
jutott, függetlenül attól, hányszor futtattam rajta 
végig a problémát: Doncevic nem hiányzik 
senkinek, és legalább annyit a számlájára lehet 
írni, hogy megpróbálta megölni Deborah-t. Vagy 
abban kellene reménykednem, hogy a húgom is 
meghal, csak hogy semmi okom ne legyen a 
lelkifurdalásra? 

Ennek ellenére bántott a dolog, és egész 
délelőtt gyötört a gondolat, és még délután is, 
amikor ebédszünetben benéztem a kórházba. 



– Üdv, barátom – köszöntött Chutsky 
kimerülten, amikor besétáltam a szobába. – Nincs 
sok változás. Párszor kinyitotta a szemét. 
Szerintem kezdi összeszedni magát. 

Leültem a székre az ágy túloldalán Chutskyhoz 
képest. Deborah egyáltalán nem úgy nézett ki, 
mint aki kezdi összeszedni magát. Ugyanolyan 
volt, mint korábban: sápadt, alig pihegő, inkább 
halott, mint élő. Láttam már ilyet emberben, nem is 
egyet, de ez a szerep nem illett Deborah-hoz. 
Azokhoz az emberekhez illett, akiket gondosan 
kiválasztottam erre a szerepre, és letaszítottam 
őket a sötét lejtőn, be az ürességbe, jutalmul a 
romlott dolgokért, amiket elkövettek. 

Előző éjjel Doncevic pont ugyanilyen volt. És 
bár őt nem túl gondosan választottam ki, 
ráébredtem, hogy ez a szerep pontosan őrá illett. 
Ugyanebbe az állapotba kényszerítette a húgomat, 
és ez éppen elég. Nincs is semmi, aminek 
nyugtalanságot kellene ébresztenie Dexter 
nemlétező lelkében. Elvégeztem a feladatom, 
kihalásztam egy rossz embert az élet kavargó 
nyüzsgéséből, és elcsomagoltam egy kupac 
szemeteszacskóba, ahova tartozott. Lett légyen a 
dolog bár elkapkodott és hirtelen, akkor is jogos 
volt, ahogy rendfenntartó kollégáim mondanák. A 
kollégáim, mint például Israel Salguero, akinek 
immár nincs oka Deborah-t zaklatni és esetleg 



hátráltatni a karrierjét, csak mert egy csillogó fejű 
ember nagy zajt csap a sajtóban. 

Amikor végeztem Donceviccsel, akkor azzal a 
katyvasszal is végeztem. Egy kis kő esett le a 
szívemről. Dexter megtette a kötelességét, 
ráadásul jól csinálta, és a világnak az a kis 
csücske, amit magaménak vallhatok, egy egész 
kicsit szebb hely lett. Ott ültem a székben, egy 
meglehetősen borzalmas szendvicset majszolva, 
Chutskyval beszélgetve, és konkrétan azt is láttam, 
ahogy Deborah kinyitja a szemét, három egész 
másodpercre. Nem voltam teljesen biztos benne, 
hogy tudja, hogy ott vagyok, de a szemfehérjének 
a látványa nagyon lelkesítő volt, és egy kicsit 
jobban át tudtam érezni Chutsky vad optimizmusát. 

Amikor visszamentem a munkába, sokkal 
jobban éreztem magam a bőrömben, és a világ is 
derűsebb helynek tűnt. Elhamarkodottan 
cselekedtem volna? Hát kár. Doncevic csak azt 
kapta, amit érdemel. És ha Deborah-t békén 
hagyja a belső ellenőrzés, és a sajtó, akkor az élet 
tényleg visszakerül abba a vágányba, ahova 
tartozik, szóval brühühű, de többet nem érdemel a 
dolog. 

Kellemes és kielégítő volt a visszautam az 
ebédszünetből, és ez az érzés egészen addig 
kitartott, amíg oda nem értem a 
munkaállomásomhoz, ahol ott találtam Coulter 
nyomozót, amint rám várt. 



– Morgan – üdvözölt. – Csüccs. 
Úgy éreztem, nagyon kedves tőle, hogy hellyel 

kínál a saját székemben, úgyhogy leültem. Egy 
hosszú másodpercig csak nézett, és közben egy 
fogpiszkálót rágcsált, ami a szája sarkából lógott 
ki. A pasas alakja egy körtéhez hasonlított, és 
soha nem lehetett túl jóképű, de ebben a 
pillanatban különösen nem volt az. Betuszkolta 
méretes farpofáit a pótszékbe, ami az asztalom 
mellett volt, és a fogpiszkálón kívül egy hatalmas 
üveg Mountain Dewn dolgozott még, aminek egy 
része a már eleve foltos, elhanyagolt külsejű ingén 
landolt. A megjelenése és a magatartása, ami 
pillanatnyilag abból állt, hogy némán meredt rám, 
mintha abban reménykedne, hogy könnyekben 
török ki, és bevallók valamit, legalábbis rendkívül 
idegesítő volt. Úgyhogy legyőzve a késztetést, 
hogy nyüszítő kupacba rogyjak össze, felemeltem 
egy laboratóriumi jelentést a bejövő postámból, és 
elkezdtem olvasni. 

Egy másodperc múlva Coulter megköszörülte 
a torkát. 

– Rendben – mondta, én pedig felnéztem, és 
udvariasan megemeltem a fél szemöldökömet. – 
Beszélnünk kell a vallomásáról – közölte velem. 

– Melyikről? – kérdeztem. 
– Amikor leszúrták a húgát – mondta. – Pár 

dolog nem stimmel. 
– Rendben – mondtam. 



Coulter megint megköszörülte a torkát. 
– Szóval, izé… mondja el ismét, hogy mit 

látott. 
– A kocsiban ültem – kezdtem. 
– Milyen messze? 
– Ó, talán úgy tizenöt méterre – válaszoltam. 
– Aha. Hogyhogy nem ment vele? 
– Hát – válaszoltam arra gondolva, hogy ez 

aztán igazán nem tartozik rá –, nem igazán láttam 
értelmét. 

Coulter megint bámult egy kicsit, majd 
megcsóválta a fejét. 

– Segíthetett volna neki – mondta. – Talán 
akkor nem szúrják le. 

– Talán – értettem egyet. 
– Úgy viselkedhetett volna, mint egy társ – 

jelentette ki a pasas. Nyilvánvaló volt, hogy a társi 
kapcsolat, mint szent kötelék még mindig fájó 
pontja Coulternek, úgyhogy lenyeltem, ami a 
nyelvemre kívánkozott, és megvártam, hogy 
Coulter bólintson, majd folytassa. 

– Szóval az ajtó kinyílik, és bumm, a pasas 
egy kést döf Deborah-ba? 

– Az ajtó kinyílik, és Deborah felmutatja a 
jelvényét – javítottam ki. 

– Biztos ebben? 
– Igen. 
– Annak ellenére, hogy tizenöt méterre volt? 



– Nagyon jó a látásom – magyaráztam azon 
töprengve, hogy vajon ma mindenki, aki bejön 
hozzám, eltökélte-e, hogy az agyamra megy. 

– Hát jó – lépett tovább Coulter. – És aztán? 
– Azután – válaszoltam ismét átélve a 

pillanatot, mintegy lassított felvételben, 
borzalmasan tisztán – Deborah elesett. Megpróbált 
felkelni, de nem tudott, úgyhogy odarohantam 
segíteni. 

– És ez a pasas, Dankawitz, vagy kicsoda, 
egész végig ott volt? 

– Nem – feleltem. – Elment, majd megint kijött, 
amikor Deborah mellé értem. 

– Aha – konstatálta Coulter. – Milyen hosszú 
időre tűnt el? 

– Legfeljebb tíz másodpercre – válaszoltam. – 
Ez miért fontos? 

Coulter kivette a szájából a fogpiszkálót, és 
rámeredt. Úgy tűnt, hogy még őt is elborzasztja a 
látvány, mert egy másodpercnyi gondolkodás után 
a szemetesem felé dobta. Természetesen nem 
talált. 

– Az a baj – válaszolta –, hogy a késen nem az 
ő ujjlenyomatai vannak. 

Körülbelül egy évvel ezelőtt ki kellett húzatnom 
egy bevert fogamat, és a fogorvos dinitrogén-
oxidot adott nekem. Egy másodperc erejéig 
ugyanaz a szédült, bolond érzés söpört végig 
rajtam. 



– A… ööö… ujjlenyomatok…? – sikerült végül 
kinyögnöm. 

– Ja – válaszolta Coulter, röviden meghúzva a 
hatalmas üdítősüveget. –Levettük az 
ujjlenyomatait, amikor behoztuk. Természetesen. – 
A csuklójába törölte a száját. – És ugye 
összehasonlítottuk azokkal, amelyek a kés nyelén 
vannak. És jé, nem egyeztek meg. Szóval, rögtön 
arra gondoltam, hogy mi a fasz, ugye? 

– Természetesen – helyeseltem. 
– Szóval az jutott eszembe, hogy mi van, ha 

ketten voltak, mert mi másról lehet szó, ugye? – 
Ezzel vállat vont, és sajnos előkotort egy újabb 
fogpiszkálót az ingzsebéből, hogy azon kezdjen 
rágódni. – És ezért kellett megint megkérdeznem, 
hogy mit gondol, mit látott. 

A végtelenül koncentrált ostobaság 
arckifejezésével meredt rám, és be kellett csuknom 
a szemem, hogy egyáltalán gondolkozni tudjak. 
Megint végigjátszottam a fejemben a jelenetet: 
Deborah az ajtó előtt várakozik, az ajtó kinyílik. 
Deborah felmutatja a jelvényét, majd hirtelen 
elesik. De csak egy férfi profilját láttam a fejemben, 
arcvonások nélkül. Az ajtó kinyílik, Deborah 
felmutatja a jelvényét, a profil – nem, ennyi. Nem 
emlékszem a vonásaira. Sötét haj és világos ing, 
de ez a fél világot magában foglalja, beleértve 
Doncevicet is, akit pár pillanattal később fejbe 
rúgtam. 



Kinyitottam a szemem. 
– Szerintem ugyanaz a pasas volt – 

jelentettem ki, és bár valami oknál fogva nem 
szívesen láttam el további információval, mégis 
megtettem. Végtére is Coulter az Igazságot, a 
Rendet és magát Amerikát képviseli, függetlenül 
attól, hogy milyen visszataszító. – De az igazat 
megvallva, nem tudom biztosra mondani. Túl 
gyorsan történt. 

Coulter ráharapott a fogpiszkálóra. Elnéztem, 
hogy tologatja a szája sarkában ide-oda egy ideig, 
amíg megpróbált visszaemlékezni arra, hogy kell 
beszélni. 

– Szóval lehet, hogy ketten voltak – állapította 
meg végül. 

– Azt hiszem – válaszoltam. 
– Az egyik leszúrja, és berohan azzal, hogy 

bassza meg, mit tettem – töprengett Coulter. – A 
másik meg azt mondja, baszd meg, és kirohan 
megnézni, mire te lerúgod. 

– Lehetséges – ismertem be. 
– Szóval ketten voltak – ismételte meg Coulter. 
Nem láttam értelmét, hogy ugyanazt a kérdést 

kétszer megválaszoljam, úgyhogy csak ültem, és 
néztem, hogy ficánkol a fogpiszkáló. Ha korábban 
úgy is éreztem, hogy valami idegesítően kavarog 
bennem, az semmi nem volt ahhoz a nyomasztó 
örvényléshez képest, ami most indult meg 
bennem. Ha nem Doncevic ujjlenyomatai voltak a 



késen, akkor nem ő döfte le Deborah-t; ez 
egyértelmű. És ha nem ő döfte le Deborah-t, akkor 
ártatlan volt, én pedig nagyon nagy hibát követtem 
el. 

Ez igazán nem kellett volna zavarjon. Dexter 
azt teszi, amit muszáj csinálnia, és csak és 
kizárólag Harry törvényei miatt csinálja pont az 
arra érdemesekkel. A Sötét Utas felől akár 
véletlenszerűen is válogathatná az áldozatait. A 
megkönnyebbülésünk éppen olyan édes lenne. A 
választásomat csupán a kés Harry által 
megszabott jeges logikája vezérli. 

De lehetséges, hogy Harry hangja mélyebbre 
hatolt bennem, mint valaha is hittem volna, mert a 
gondolattól, hogy Doncevic ártatlan lehet, 
megfordul körülöttem a világ. És még mielőtt 
magamhoz térhetnék ebből a kellemetlen 
élményből, ráébredek, hogy Coulter engem bámul. 

– Igen – jelentettem ki, bár nem voltam 
teljesen biztos abban, hogy ez mit jelent. 

Coulter megint megcélozta a szemetesemet 
egy szétcsócsált fogpiszkálóval. Megint elhibázta. 

– Szóval hol van a másik pasi? – tette fel a 
kérdést. 

– Nem tudom – válaszoltam. És ez így is volt. 
De nagyon kíváncsi voltam rá. 

 
 



 
 
 
 
 

TIZENHATODIK FEJEZET 
 
 
Hallottam már a kollégáimat a „Nyűg”-öt 

emlegetni, és mindig is áldásnak tartottam, hogy 
hiányzik belőlem egy ilyen ellenszenves megneve-
zésű akármi kifejlesztésének képessége. De a 
munkanapom utolsó pár óráját nem lehetett 
másképp jellemezni. A Fényes Kések Dextere, 
Dexter, a Sötétség Hercege, Dexter a Kemény, 
Szilárd és Szélsőségesen Üres bizony Nyűgös lett. 
Ez természetesen nem szolgált örömömre, de a 
dolog természete folytán nem volt erőm bármit is 
tenni ellene. Ott ültem az asztalomnál és 
tologattam magam előtt az iratkapcsokat, azt 
kívánva, bárcsak a képeket is ilyen könnyen 
kitologathatnám a fejemből; ahogy Deborah elesik, 
a lábam Doncevic fején, a kés, amint felemelkedik, 
a fűrész, amint lecsap… 

Nyűgösség. Éppen olyan ostoba, mint amilyen 
kínos és lelombozó dolog. Oké, papírforma szerint 
Doncevic meglehetősen ártatlan volt. Elkövettem 
egy nyavalyás kis hibát. Nagy dolog. Senki nem 
tökéletes. Miért kellene egyáltalán úgy tennem, 



mintha az lennék? Tényleg képes leszek 
beképzelni magamnak, hogy lelkifurdalásom van 
egy ártatlan élet elvétele miatt? Nevetséges. És 
egyébként is, ki ártatlan egyáltalán? Doncevic 
holttestekkel szórakozott, és több millió dollár 
veszteséget okozott a város költségvetésének és a 
turizmusnak. Rengetegen vannak Miamiban, akik 
boldogan megölték volna, csak hogy ennek vége 
szakadjon. 

Az az egyetlen baj, hogy én nem tartozom 
ezek közé az emberek közé. 

Tisztában vagyok vele, hogy rólam nem sok jót 
lehet elmondani. Soha nem tettem úgy, mintha sok 
emberség lenne bennem, és soha nem próbáltam 
elhitetni magammal, hogy amit teszek, az helyes, 
csak mert a játszótársaim sem különbek nálam. 
Ami azt illeti, meg vagyok róla győződve, hogy a 
világ sokkal szebb hely lenne nélkülem. Persze 
azzal sem sietek túlságosan, hogy ebből a 
szempontból szebb hellyé változtassam a világot. 
Olyan sokáig szeretnék maradni, amilyen sokáig 
csak lehet, mert ha az ember meghal, akkor két 
lehetőség van: vagy minden megszűnik örökre, 
vagy egy nagyon forró meglepetés várja Dextert. 
Egyik opció sem tűnik túl jónak. 

Szóval nincsenek illúzióim afelől, hogy mennyit 
érek a világ többi részének. Amit tettem, 
megtettem, és nem vártam köszönetet. De 
régebben mindig, a legelső alkalomtól kezdve, 



Szent Harry, a szinte makulátlanul tökéletes 
nevelőapám által lefektetett szabályok alapján 
csináltam a dolgot. Ezúttal megszegtem a 
szabályokat, ráadásul olyan okok miatt, amelyek 
nem voltak számomra nyilvánvalóak, és ettől úgy 
éreztem, megérdemelném, hogy elkapjanak és 
megbüntessenek. És nem tudtam meggyőzni 
magam, hogy ez teljesen normális érzés. 

Szóval harcoltam a Nyűgömmel, amíg le nem 
járt a munkaidőm, és akkor különösebb 
energiaráfordítás nélkül ismét a kórházhoz 
hajtottam. A csúcsforgalom sem vidított fel. Úgy 
tűnt, mintha mindenki csak kötelességszerűen 
tenné, amit szokott, valódi gyilkos düh nélkül. Egy 
nő bevágott elém, és egy fél narancsot dobott a 
szélvédőmre, egy furgonos férfi pedig megpróbált 
leszorítani az útról, de úgy láttam, mintha csak 
gépiesen csinálták volna, nem szívből. 

Amikor odaértem Deborah szobájához, 
Chutsky ott aludt a székében, és olyan hangosan 
horkolt, hogy beleremegtek az ablakok. Úgyhogy 
egy darabig csak ültem, és néztem, hogy mozog 
Deborah szemhéja. Úgy véltem, ez jó jel, mert azt 
jelzi, hogy van REM-szakasz az alvásában, vagyis 
javul az állapota. Elméláztam azon, vajon mit fog 
szólni a kis balfogásomhoz, amikor felébred. 
Figyelembe véve a hozzáállását, mielőtt leszúrták, 
nem tűnt valószínűnek, hogy olyan borzasztó 
megértően fog viszonyulni akár csak egy ilyen 



kisebb botláshoz is. Végtére is ő is éppen annyira 
Harry Árnyékának a markában van, mint én, és ha 
már azt alig bírta elnézni, amit Harry 
Jóváhagyásával tettem, akkor soha nem hagyna 
rám semmi olyasmit, amivel az apánk által 
felállított határokon kívülre merészkedem. 

Debs soha nem tudhatja meg, mit tettem. Ez 
nem nagy dolog, figyelembe véve, hogy egészen 
mostanáig mindig mindent eltitkoltam előle. De 
ezúttal valamily oknál fogva ettől egyáltalán nem 
éreztem jobban magam. Végül is, ezt legalább 
annyira érte tettem, mint bármi más miatt, most 
először cselekedtem nemes okokból, és nagyon 
rossz vége lett. A húgom egyáltalán nem vált be, 
mint Sötét Utas. 

Debs keze megmozdult, éppenhogy csak 
megrebbent, és a szeme is kinyílt. Az ajkai 
egészen kicsit szétváltak, és biztos vagyok benne, 
hogy egy pillanatra rám fókuszált. Odahajoltam, és 
ő engem nézett, majd a szeme szép lassan megint 
becsukódott. 

Apránként egyre jobban lett, és biztos voltam 
benne, hogy meg fog gyógyulni. Lehet, hogy 
inkább hetekbe telik, mint napokba, de előbb vagy 
utóbb fel fog kelni abból a szörnyű acélkeretes 
ágyból, és visszaváltozik a szokásos önmagává. 
És amikor ez bekövetkezik… 

…akkor vajon mit tesz velem kapcsolatban? 



Nem tudtam. De volt egy rossz érzésem, hogy 
egyikünk sem lesz túl boldog a dologtól, mivel, 
mint rá kellett döbbenjek, mindketten még mindig 
Harry árnyékában élünk, és meglehetősen biztos 
voltam abban, hogy mit mondana Harry. 

Harry azt mondaná, hogy ez így nem helyes, 
mert ő nem ilyennek rendezte el Dexter életét, mint 
arra ó-de-jól emlékszem. 

 
* * * 

 
Harry általában nagyon vidámnak tűnt, amikor 

hazaért a munkából. Persze nem hiszem, hogy 
valaha is tényleg vidám lett volna, de mindig annak 
nézett ki, és ez volt az egyik legfontosabb lecke, 
amit tőle tanultam: vágjál olyan arcot, amilyet a 
körülmények megkívánnak. Ez talán lényegtelen 
és szükségtelen szabálynak tűnik, de egy betanuló 
szörnyetegnek, aki még mindig nem tudott dűlőre 
jutni a másságával, létfontosságú leckének bizo-
nyult. 

Emlékszem, egyik délután ott ültem a hatalmas 
fügefa egyik ágán az előkertünkben, leginkább 
azért, az igazat megvallva, mert minden gyerek ezt 
csinálta a környéken, még jóval azután is, hogy 
túllépték a fára mászáshoz ideális életkort. Ezeken 
a fákon nagyon jól lehetett üldögélni, mivel az 
ágaik majdnem vízszintesek voltak, ezért 



klubházként szolgáltak a tizennyolc éven aluli 
korosztály számára. 

Úgyhogy ott ücsörögtem a miénken aznap 
délután, abban reménykedve, hogy a 
szomszédság talán elhiszi, hogy olyan vagyok, 
mint a többiek. Abban a korban voltam, amikor 
minden megváltozik, és kezdett feltűnni, hogy én 
egészen másképp változom, mint a többiek. 
Először is, a többi fiúval ellentétben nem az bújt 
meg minden erőfeszítésem mögött, hogy 
meglessem, mi van Bobbie Gelber szoknyája alatt, 
amikor felmászik a fára. És másodszor is… 

Amikor a Sötét Utas romlott kis dolgokat 
kezdett a fülembe suttogni, ráébredtem, hogy ez a 
jelenlét mindig is ott volt, csak eddig nem szólalt 
meg. De most, amikor a kortársaim Hustlereket 
kezdtek cserélgetni, nekem ő másfajta 
illusztrációkat kezdett küldözgetni az álmaimba, 
talán a Havi Viviszekcióból. És bár ezek a képek 
eleinte zavaróak voltak, egyre természetesebbnek, 
elkerülhetetlenebbnek, vonzóbbnak és végül 
elengedhetetlenebbnek kezdtek tűnni. De egy 
másik hang, ami ugyanolyan erős volt, azt mondta, 
hogy ez nem helyes, őrültség, nagyon veszélyes. 
És a két hang leginkább döntetlenre állt 
egymással, én pedig nem tettem mást, csak 
álmodtam, mint a kortársaim legnagyobb része. 

De egy csodálatos éjszakán a két suttogó 
hadsereg közös nevezőre jutott, amikor rájöttem, 



hogy Gelberék kutyája, Buddy nem hagyja anyát 
aludni a folyamatos ugatásával. Ez pedig nem jó. 
Anya haldoklik valami gyógyíthatatlan misztikus 
dolog miatt, amit limfómának hívnak, és szüksége 
van a pihenésre. És arra jutottam, hogy ha 
segítenék anyának pihenni, az nagyon szép dolog 
lenne, és ebben mindkét hang egyetértett – az 
egyik persze egy kicsit vonakodva, de a másik, a 
Sötét, az olyan lelkesen, hogy majd’ 
beleszédültem. 

Szóval így történt, hogy Buddy, a nagyhangú 
kiskutya elindította Dextert az útján. Persze 
ügyetlen volt az egész, és sokkal mocskosabb, 
mint ahogy terveztem, de ugyanakkor ó-de-jó és 
szükséges is volt… 

Az ezt követő hónapokban jött még pár kisebb 
kísérlet; ügyeltem a helyszínre, a játszótársaimat 
gondosabban választottam meg, mivel még 
önmagam felfedezésének eme forróvérű 
szakaszában is felfogtam, hogy ha az összes 
háziállat eltűnik a környéken, akkor valaki előbb-
utóbb kérdéseket kezd majd feltenni. De itt egy 
kóbor állat, ott egy biciklis kirándulás kicsit 
messzebb, és az ifjú Luke Darkwalker valahogy 
csak eljutott az egyről a kettőre, miközben lassan 
megtanulta, hogy lehet a boldog én. És mivel olyan 
közel kerültem a kis kísérleti alanyaimhoz, a 
közelemben helyeztem őket végső nyugalomra, 
egy sor bokor mögött a hátsó kertünkben. 



Most vitathatatlanul okosabb lennék már ennél. 
De akkoriban minden olyan ártatlannak és 
csodálatosnak tűnt, és nem vágytam másra, mint 
hogy a bokrokra nézve időről időre sütkérezhessek 
egyet az emlékeim meleg ragyogásában, és hát 
így követtem el az első hibámat. 

Úgyhogy azon a lusta délutánon ott 
ücsörögtem a fügefán, és figyeltem, hogyan 
parkolja le Harry az autót, majd hogyan száll ki és 
áll meg egy pillanatra. A munkahelyi arcát viselte, 
amiről az tükröződött, hogy már mindent látott, és 
a legnagyobb része nem tetszett neki. Pár hosszú 
másodpercen keresztül csak állt ott az autó mellett 
csukott szemmel, és semmit nem csinált, ami a 
lélegzésnél komplikáltabb lett volna. 

Amikor ismét kinyitotta a szemét, már az az 
arca volt rajta, ami azt mondta, hazaértem, és 
ennek nagyon örülök. Elindult az ajtó felé, én pedig 
leugrottam a fáról, és odamentem hozzá. 

– Dexter – üdvözölt –, milyen napod volt az 
iskolában? 

Az igazat megvallva éppen olyan, mint 
bármelyik másik, de már akkor is tudtam, hogy ez 
nem jó válasz. 

– Jó – válaszoltam. – A kommunizmusról 
tanultunk. 

Harry bólintott. 
– Az fontos, hogy tudd, micsoda – helyeselt. – 

Mi Oroszország fővárosa? 



– Moszkva – feleltem. – Régen Szentpétervár 
volt. 

– Tényleg? – kérdezte Harry. – Miért 
változtatták meg? 

Vállat vontam. 
– Most ateisták – magyaráztam. – Nem lehet 

Szent semmijük, mert nem hisznek benne. 
Harry a vállamra rakta a kezét, és elindultunk a 

ház felé. 
– Az nem lehet túl jó – jegyezte meg. 
– Te nem, izé, harcoltál a kommunistákkal? – 

kérdeztem, bár igazából azt szerettem volna tudni, 
nem ölt-e kommunistát, de azt nem mertem. – A 
Haditengerészetnél? 

Harry bólintott. 
– De igen – válaszolta. – A kommunizmus a mi 

életformánkat veszélyezteti. Úgyhogy fontos, hogy 
harcoljunk ellene. 

Odaértünk a bejárati ajtóhoz, és Harry 
gyengéden maga elé tolt, a frissen lefőtt kávé 
illatába, amit Doris, a nevelőanyám mindig 
elkészített Harrynek, mire a férje hazaért a 
munkából. Még nem volt túl beteg ahhoz, hogy 
felkeljen, és a konyhában várta. 

Végigcsinálták a kávéivás és halk beszélgetés 
szertartását, mint minden nap, és ez egy olyan 
tökéletes Norman Rockwell kép volt, hogy minden 
bizonnyal rég elfelejtem, ha nem lett volna az, ami 
később történt. 



Doris már lefeküdt. Mostanában egyre 
korábban elvonult, ahogy a rák egyre erősebb lett, 
és egyre több gyógyszert kellett szednie. Harry, 
Deborah és én beültünk a tévé elé, ahogy szoktuk. 
Valami vígjátéksorozatot néztünk, nem 
emlékszem, melyiket. Akkoriban olyan sok volt 
belőlük, hogy akár egybe is gyúrhatták volna őket 
azzal a címmel, hogy A vicces kisebbségi és a 
fehér ember. Úgy tűnt, ezeknek a műsoroknak 
mind az a célja, hogy tudassa velünk, miszerint az 
apró, egyéni különbségek ellenére igazából mind 
egyformák vagyunk. Egyre vártam a jelet, hogy ez 
rám is vonatkozik, de se Freddie Prinze, se Redd 
Foxx nem darabolták fel soha egyik szomszédjukat 
sem. Ennek ellenére úgy tűnt, rajtam kívül 
mindenkinek tetszik a műsor. Deborah el-elnevette 
magát, Harry arcán tartósan ott ragadt egy 
elégedett mosoly, én pedig mindent megtettem, 
hogy minél kevesebb feltűnést okozzak, és ne 
lógjak ki a sorból. 

De a katarzis kellős közepén, éppen amikor 
már majdnem kiderült, hogy mind egyformák 
vagyunk, és meg kell ölelnünk egymást, 
megszólalt az ajtócsengő. Harry egy kicsit 
összevonta a szemöldökét, de felkelt, és az 
ajtóhoz sétált, fél szemét még mindig a tévén 
tartva. Mivel én már kitaláltam, mi lesz az epizód 
vége, és nem indítottak meg túlságosan az együtt 
érző műölelések, inkább Harryt figyeltem. Ő 



felkapcsolta a külső világítást, kinézett a 
kukucskálón, majd kinyitotta a zárat és kitárta az 
ajtót. 

– Gus – szólalt meg meglepetten. – Gyere be. 
Gus Rigby Harry legrégebbi barátja volt a 

rendőrségnél. Tanúk voltak egymás esküvőjén, és 
Harry volt a keresztapja Gus lányának, Betsynek. 
A válása óta Gus mindig nálunk töltötte az 
ünnepeket és a jeles napokat, bár most, hogy 
Doris lebetegedett, már nem volt itt olyan sokat, és 
mindig hozott Key Lime pitét. 

De ebben a pillanatban nem olyannak tűnt, 
mint aki társasági hangulatban van, és pite sem 
volt nála. Dühösnek tűnt és borzasztó fáradtnak, 
és csak annyit mondott Harrynek, hogy beszélniük 
kell, majd bejött mellette az ajtón. 

– Miről? – kérdezett vissza Harry, még mindig 
nyitva tartva az ajtót. Gus megfordult, és 
felmordult. – Ottó Valdez szabadlábon van. Harry 
rámeredt. – Miért engedték ki? 

– Az ügyvédje miatt – válaszolta Gus. – Azt 
mondta, rendőri túlkapás volt. 

Harry bólintott. 
– Nem kímélted, Gus. 
– Gyerekeket molesztált – jelentette ki Gus. – 

Meg kellett volna csókolnom? 
– Rendben – válaszolta Harry. Becsukta és 

bezárta az ajtót. – Miről kell beszélnünk? – 
kérdezte. 



– Most rajtam akar elégtételt venni – mondta 
Gus. – Csörög a telefon, de nem szólnak bele, 
csak liheg valaki. Tudom, hogy ő az. És valaki 
becsúsztatott egy üzenetet az ajtóm alatt. Az 
otthonomba, Harry. 

– A főhadnagy mit mondott? 
Gus megrázta a fejét. 
– Ezt én akarom elintézni – válaszolta. – 

Munkaidőn kívül. És szeretném, ha segítenél. 
Olyan csodálatos időzítéssel, ami csak a való 

életben fordul elő, befejeződött a tévéműsor, és 
közvetlenül Gus szavai után felcsendült a 
műnevetés. Deborah is nevetett, majd végül 
felnézett. 

– Szia, Gus bácsi – köszönt. 
– Hello, Debbie – válaszolta Gus. – Te napról 

napra egyre szebb leszel. Debs összevonta a 
szemöldökét. Már akkor is szégyellte magát a 
csinos külseje miatt, és nem szerette, ha 
emlékeztetik rá. 

– Köszönöm – válaszolta morcosan. 
– Gyere a konyhába – mondta Harry, 

megfogva Gus könyökét, és kivezetve őt. 
Pontosan tudtam, hogy Harry azért invitálja a 

konyhába Gust, hogy én és Deborah ne halljuk, 
miről beszélgetnek, és természetesen ettől csak 
még inkább hallani szerettem volna. És mivel 
Harry konkrétan semmi olyat nem mondott, hogy 
maradjunk a fenekünkön, és fogjuk be a fülünket… 



Hát, ezt igazából nem is lehet hallgatózásnak 
nevezni! 

Úgyhogy feltűnés nélkül felálltam a tévé előtt, 
és elindultam az előszobába a fürdőszoba felé. 
Odakint megálltam és visszanéztem: Deborah-t 
már magába is szippantotta a következő műsor, 
úgyhogy beslisszoltam egy kisebb árnyékos foltba, 
és hegyezni kezdtem a fülem. 

– …a bíróság majd gondoskodik róla – mondta 
Harry. 

– Mint ahogy eddig is? – kérdezte Gus 
dühösebben, mint amilyennek valaha is hallottam. 
– Ne már, Harry, ennél te okosabb vagy. 

– Nem vagyunk önkényeskedő igazságosztók, 
Gus. 

– Hát pedig talán annak kellene lennünk, a 
fenébe is. 

Szünet. Hallottam, hogy kinyílik a hűtőajtó, 
majd valaki felnyit egy sört. Eltelt pár másodperc, 
és senki nem szólt egy szót sem. 

– Idehallgass, Harry – szólalt meg végül Gus. 
– Most már elég régóta rendőrök vagyunk. 

– Lassan húsz éve – értett egyet Harry. 
– És már a munkánk első napjától kezdve, 

nem tűnt fel, hogy a rendszer egyszerűen nem 
működik? Hogy a legnagyobb seggfejek mindig 
megtalálják a módját, hogy elkerüljék a börtönt, és 
visszaengedjék őket az utcára? He? 

– Ez nem jelenti azt, hogy jogunk lenne… 



– Akkor kinek van joga, Harry? Ha nekünk 
nem, hát kinek? 

Újabb hosszú szünet. Végül Harry szólalt meg, 
nagyon halkan, és erőlködnöm kellett, hogy ki 
tudjam venni a szavakat. 

– Te nem voltál Vietnamban – mondta Harry. 
Gus nem felelt. – Ott tanultam meg, hogy egyesek 
képesek hidegvérrel ölni, mások pedig nem. És a 
legtöbben nem vagyunk rá képesek – tette hozzá 
Harry. – Az rossz irányba sodorja az embert. 

– Szóval azt mondod, hogy egyetértesz velem, 
de nem vagy rá képes? Ha bárki valaha is 
megérdemelte, Harry, az Ottó Valdez… 

– Mit csinálsz? – hallottam meg Deborah 
hangját, nagyjából olyan húsz centire a fülemtől. 
Úgy összerezzentem, hogy bevertem a fejem a 
falba. 

– Semmit – válaszoltam. 
– Hát akkor nagyon fura helyen csinálod – 

szögezte le Deborah, és mivel nem tűnt úgy, 
mintha arrébb akarna menni, úgy döntöttem, eleget 
hallottam, és visszamentem zombiföldre a tévé elé. 
Ahhoz mindenképpen eleget hallottam, hogy 
tudjam, miről van szó, és el voltam bűvölve. A 
kedves jó Gus bácsi meg akar ölni valakit, és azt 
szeretné, ha Harry segítene neki. A fejem zúgott 
az izgalomtól, eszelősen próbáltam kitalálni, hogy 
kérhetném meg őket, hogy hadd segítsek – vagy 



legalább hadd nézzem. Mi rossz lenne abban? 
Már-már állampolgári kötelesség! 

De Harry nem volt hajlandó segíteni Gusnak, 
és nem sokkal később Gus úgy nézett ki, 
miközben távozott, mint akiből kiengedték a 
levegőt. Harry visszajött tévézni velem és 
Debsszel, és a következő félórát azzal töltötte, 
hogy visszasikerítse a vidám arckifejezését 
magára. 

Két nappal később megtalálták Gus bácsi 
holttestét. Megcsonkították, lefejezték, és láthatóan 
megkínozták előtte. 

Három nappal később pedig Harry a tudtomon 
kívül megtalálta a kis házikedvenc-temetőmet a 
bokrok alatt a hátsó kertben. A következő egy-két 
hétben többször rajtakaptam, hogy a munkahelyi 
arcával bámul. Akkor még nem tudtam, miért, és 
egy kicsit ijesztő volt a dolog, de akkor még túl 
bamba kamasz voltam ahhoz, hogy meg tudjak 
fogalmazni egy olyan kérdést, mint például hogy 
apa, miért bámulsz ilyen arckifejezéssel? 

És egyébként is, nagyon hamar kiderült, hogy 
miért. Három héttel azután, hogy Gus bácsi 
találkozott a végzetével, Harry és én elmentünk 
kempingezni Elliot Keyre, és pár egyszerű 
mondattal – az első rögtön az volt, hogy „te más 
vagy fiam” – Harry mindent örökre megváltoztatott. 

Az ő terve. A célja Dexterrel. Az a tökéletesen 
kidolgozott, józan és logikus térképe ahhoz, hogy 



maradhassak az idők végezetéig az a csodálatos 
önmagam. 

Most viszont letértem az Útról, egy rövid és 
veszélyes kitérő erejéig. Szinte láttam, ahogy 
Harry megcsóválja a fejét, és rám veti jéghideg kék 
pillantását. 

– Van valami, amit tisztáznunk kell – mondaná 
Harry. 

 
 



 
 
 
 
 

TIZENHETEDIK FEJEZET 
 
 
Chutsky egyik különösen hangos horkolása 

visszatérített a jelenbe. Ez ahhoz is elég hangos 
volt, hogy az egyik ápolónő bedugja a fejét az 
ajtón, majd ellenőrizze az összes mutatót és 
mércét és zúgó eszközt, mielőtt ismét távozott 
volna, gyanakvó pillantást vetve ránk a válla felett, 
mintha szándékosan adnánk ki magunkból szörnyű 
hangokat, csak hogy összezavarjuk a gépeit. 

Deborah enyhén megmozdította az egyik 
lábát, éppen csak annyira, hogy jelezze, még 
mindig él, és erre én teljesen beszüntettem 
kalandozásaimat az emlékek birodalmában. 
Valahol ott bujkál az a valaki, aki ténylegesen kést 
mártott a húgomba. Más nem számít. Valaki 
konkrétan megtette a dolgot. Ez a hatalmas, 
elvarratlan szál ott lóg az orrom előtt, és nekem 
meg kell ragadnom, hogy lenyisszantsam és 
rendbe tegyem. Mert egy ilyen nagy bevégzetlen 
és büntetlen feladat gondolatától ellenállhatatlan 
késztetést kezdtem érezni, hogy kitakarítsam a 
konyhát és beágyazzak. Egyszerűen nem volt 



helyénvaló a dolog így, Dexter pedig nem szereti a 
rendetlenséget. 

És egy új gondolat is felütötte bennem rút fejét. 
Megpróbáltam elzavarni, de egyre csak visszajött a 
farkát csóválva, és azt követelve, hogy 
simogassam meg. És amikor megtettem, akkor jó 
gondolatnak bizonyult. Lehunytam a szemem, és 
megpróbáltam még egyszer lejátszani a jelenetet 
gondolatban. Az ajtó kinyílik – és nyitva is marad, 
miközben Deborah felmutatja a jelvényét, majd 
elesik. És még mindig nyitva van, amikor odaérek 
mellé… 

…ami azt jelenti, hogy valaki minden további 
nélkül akár ott is ácsoroghatott, és kukucskálhatott 
kifelé. Ez pedig azt jelenti, hogy valahol van valaki, 
aki tudja, hogy nézek ki. Egy másik személy, mint 
azt Coulter nyomozó is sugallta. Egy kicsit fájt 
beismerni, hogy egy olyan nyáladzó idiótának, mint 
Coulter, igaza lehet valamiben, de végtére is Isaac 
Newton sem vetette el a gravitáció gondolatát csak 
azért, mert az almának alacsony volt az 
intelligenciahányadosa. 

És az önérzetemnek az a gondolat is jót tett, 
hogy egy lépéssel Coulter előtt járok, mert lehet, 
hogy tudom ennek a hipotetikus másik személynek 
a nevét. Azért mentünk oda, hogy kikérdezzünk 
egy bizonyos Brandon Weisst az Idegenforgalmi 
Hivatalhoz intézett fenyegetéseiről, és valahogy 



mégis Doncevic került a markunkba. Úgyhogy 
lehet, hogy ketten voltak, és együtt éltek… 

Egy újabb kisvonat zakatolt be az állomásra: 
Arabelle, a Joe’s takarítónője két meleg turistát 
látott, kamerával. És én is láttam két pasast, akikre 
illik ez a leírás a Fairchild Gardensben, náluk is 
volt kamera, és a közönséget vették. És az egész 
egy filmmel kezdődött, amit a bűntények 
helyszínén vettek fel, majd elküldték az 
Idegenforgalmi Hivatalnak. Ez természetesen nem 
bizonyító erejű, de mindenképpen jó kiindulási 
pont, és elégedettség töltött el, mivel ez azt 
bizonyította, hogy a szellemi képességei egy része 
mintha visszatérőben lenne CyberDexbe. 

És mintha csak ennek a bizonyítására történt 
volna, még egy gondolatom támadt. Ha még egy 
lépéssel tovább megyünk, ha ez a hipotetikus 
Weiss követte a sztorit a médiában, ami elég 
valószínű, akkor tudja, ki vagyok, és minden 
bizonnyal felkeresésre érdemes személynek tart, 
már a szó szigorúan dexteri értelmében. Vagy 
dexterózus? Valószínűleg nem – ez nem tartozik a 
kedvesebb gondolatok közé, és egyáltalán nem 
töltött el jókedvvel. Vagy azt jelenti a dolog, hogy 
ügyesen meg kell védenem magam, amikor 
megtámad, vagy el kell viselnem, hogy elégtételt 
vegyen rajtam. Mindkét lehetőség elég sok 
mocsokkal jár majd, illetve egy holttesttel és elég 
nagy publicitással, és ez mind a 



rejtőszemélyiségemhez, Derék Dexterhez fog 
kapcsolódni, és ezt én nagyon szeretném elkerülni, 
amennyiben lehetséges. 

Minderre egy megoldás van csak; nekem kell 
előbb megtalálnom őt. 

Ez nem volt túl elborzasztó feladat. A felnőtt 
életemet azzal töltöttem, hogy a dolgok és 
emberek megtalálásának képességét 
tökéletesítgettem magamban a számítógép 
segítségével. Ami azt illeti, pont ez a tehetségem 
juttatott minket Debsszel ebbe a kutyaszorítóba, 
szóval a gondolat, hogy ugyanez a képesség fog 
kihúzni belőle, nem nélkülözött némi vonzó 
szimmetriát. 

Hát akkor jó: munkára fel. Ideje megfújni a 
harsonákat és meglovagolni a jó öreg 
számítógépet. És mint mostanában mindig, amikor 
végre elérek arra a pontra, hogy készen állok a 
cselekvésre, most is egyszerre kezdett történni 
minden. 

Amikor vettem egy nagy levegőt, hogy felálljak, 
Chutsky hirtelen kinyitotta a szemét, és megszólalt: 

– Ó, szervusz, barátom, a doktor azt mondta, 
hogy… –, de félbeszakította a mobilom csörgése, 
és amikor odanyúltam, hogy felvegyem, egy orvos 
lépett a szobában, és szólt oda a mögötte 
közeledő két orvostanhallgatónak, hogy rendben. 

És ezt követően sortűzként záporoztak rám a 
mondatok az orvostól, a telefonból és Chutskytól. 



– Hé, itt a dok… 
– Kiscserkészekhez, de Astor barátnőjének 

mumpsza… 
– A központi idegrendszer, úgy tűnik reagál 

a… 
Ebben a pillanatban megint nagyon örültem, 

hogy nem vagyok egy átlagember, mert ha az 
lettem volna, valószínűleg az orvoshoz vágom a 
székem, és üvöltve kirohanok a szobából. Ehelyett 
intettem Chutskynak, elfordultam az orvostól és a 
telefonra koncentráltam. 

– Ne haragudj, nem hallottalak – szóltam bele. 
– Meg tudnád ismételni? 

– Azt mondtam, nagy segítség lenne, ha haza 
tudnál jönni – mondta Rita. – Ha nincs túl sok 
dolgod. Mert Codynak ma van az első 
kiscserkészes gyűlése, de Astor barátnője, Lucy 
mumpszos, szóval nem mehet oda, és 
egyikünknek itthon kellene vele maradni. És arra 
gondoltam, hogy tudod. Ha csak nem kell megint 
túlóráznod. 

– A kórházban vagyok – tájékoztattam. 
– Ó – mondta Rita. – Hát, akkor ez… jobban 

van? 
Odanéztem az orvosok kis csoportjára. Egy 

paksaméta iratot nézegettek, amiben minden 
bizonnyal Deborah dolgai voltak. 

– Szerintem mindjárt kiderül – mondtam. – 
Éppen itt vannak az orvosok. 



– Hát, ha… azt hiszem, akkor inkább… úgy 
értem, elvihetem Astort is a kiscserkészekhez, 
ha… 

– Elviszem Codyt a kiscserkészekhez – 
nyugtattam meg. – Csak hadd beszéljek előbb az 
orvosokkal. 

– De csak ha tényleg nem baj – mondta Rita. – 
Mert ha igen, akkor, tudod… 

– Tudom – válaszoltam, bár igazából 
fogalmam sem volt. – Mindjárt otthon vagyok. 

– Rendben – köszönt el Rita. – Szeretlek. 
Leraktam, és visszafordultam az orvosokhoz. 

Az egyik orvostanhallgató éppen felhúzta Deborah 
szemhéját, és egy kis elemlámpával vizsgálta a 
szemét. Az igazi orvos a felírótáblát tartva figyelte. 

– Elnézést – szólaltam meg, mire felpillantott 
rám. 

– Igen? – válaszolta egy határozottan műnek 
tűnő mosollyal. Messze nem volt olyan profi, mint 
az enyém. 

– Ő a húgom – tájékoztattam. 
Az orvos bólintott. 
– Közeli hozzátartozó, rendben. 
– Van bármi jele a javulásnak? 
– Hát – gondolkozott el –, a központi 

idegrendszer kezdi összeszedni magát, és a 
reflexei is jók. És nincs láza vagy fertőzése, 
úgyhogy a prognózis enyhe javulást valószínűsít 
az elkövetkezendő huszonnégy órában. 



– Ez jó – mondtam reménykedve. 
– De figyelmeztetnem kell – folytatta egy nem 

kevésbé mesterkélt fontoskodó és komolykodó 
homlokráncolással. – Rengeteg vért vesztett, ami 
bizonyos esetekben az agyfunkciók 
visszafordíthatatlan károsodásához vezethet. 

– De még nem lehet tudni? – végszavaztam. 
– Még nem – bólogatott lelkesen az orvos. – 

Pontosan így van. 
– Köszönöm, doktor úr – válaszoltam, és 

kikerültem, hogy odamenjek, ahol Chutsky állt 
éppen, egy sarokba szorulva, hogy az orvosok 
jobban hozzáférjenek Debshez. 

– Meg fog gyógyulni – közölte velem. – Ne 
hagyd, hogy ezek a fiúk rád ijesszenek, kutya baja 
nem lesz. Emlékszel, elhozattam ide Teidel dokit. –
Lehalkította a hangját, már szinte suttogott. – Nem 
akarom megbántani az ittenieket, de Teidel 
sokkalta ügyesebb. Ő rakott össze engem is, és én 
sokkal rosszabb állapotban voltam ennél – mondta 
Deborah felé biccentve. – És nekem sem lett 
agykárosodásom. 

Tekintettel az elsőbálozói optimizmusára, 
ebben nem voltam teljesen biztos, de nem úgy 
tűnt, mintha érdemes lenne ezen vitába szállnom. 

– Rendben – válaszoltam. – Akkor később 
majd kereslek. Otthon is krízis van. 

– Ó – vonta össze a szemöldökét Chutsky. – 
Mindenki jól van? 



– Mindenki – nyugtattam meg. – Inkább a 
kiscserkészekért aggódom. És bár ezt csak egy 
könnyed végszónak szántam, nem érdekes, milyen 
gyakran valóra válnak ezek a kis poénok? 

 
 



 
 
 
 
 

TIZENNYOLCADIK FEJEZET 
 
 
A Cserkészkölykök csoportja, amit Rita talált 

Codynak, a Golden Lakes általános iskolában 
tartotta a gyűléseit, pár kilométerre a házunktól. 
Egy kicsit korán értünk oda, pár percet üldögéltünk 
az autóban, és Cody eközben kifejezéstelenül 
nézte, ahogy pár vele egykorú fiú beszalad az 
épületbe kék egyenruhában. Hagytam, hogy üljön, 
és nézze őket, arra gondolva, hogy egy kis 
felkészülés egyikünknek sem árt. 

Pár autó állt meg mellettünk. Még több 
egyenruhás fiú szaladt be az épületbe, láthatóan 
alig várva, hogy beérjenek. Mindenki, akinek egy 
kis szíve van, minden bizonnyal szívmelengetőnek 
tartotta volna a látványt – az egyik szülőt annyira 
elbűvölte a jelenet, hogy a furgonja mellett állva 
kamerázta a befelé szaladó fiúkat. De Cody és én 
csak ültünk és néztük őket. 

– Olyan egyformák – szólalt meg Cody. 
– Csak ránézésre – magyaráztam. – Ezt meg 

lehet tanulni. 
Cody értetlen pillantást vetett rám. 



– Olyan, mint amikor felveszi az ember az 
egyenruhát – folytattam. –Ha ugyanúgy nézel ki, 
akkor az emberek azt fogják hinni, hogy 
ugyanolyan is vagy. Te is meg tudod csinálni. 

– Minek – mondta Cody. 
– Cody – válaszoltam –, már beszéltünk arról, 

hogy milyen fontos, hogy normálisnak nézzen ki az 
ember. – Cody bólintott. – Itt könnyebben 
megtanulhatod, hogy viselkedj úgy, mint a többi 
gyerek. Ez része a kiképzésednek. 

– És a másik része? – kérdezett vissza a kisfiú 
most először tanúsítva lelkesedést, és tudtam, 
hogy a kés lényegre törő tisztaságára vágyik. 

– Ha ez a része jól megy, akkor nekiláthatunk 
a másik részének is – ígértem. 

– Egy állattal? 
Ránéztem, megláttam a jeges csillogást a kis 

kék szemében, és tudtam, hogy onnan, ahová 
jutott, már nincs visszaút; az a hosszú és kemény 
formálás az utolsó esélye, amiben nekem is 
részem volt. 

– Rendben – egyeztem bele. – Egy állattal. 
Cody még egy hosszú másodpercig nézett, 

majd biccentett, és kimásztunk az autóból, hogy 
kövessük a falkát az ebédlőbe. 

Bent a többi fiú – és egy lány – ott szaladgált 
hangoskodva az első pár percben. Cody és én 
csendben ültünk a kicsi, fröccsöntött székünkben, 
egy akkora asztalnál, ami éppen elég magas volt 



ahhoz, hogy az ember beverje a térdét, amikor 
megpróbálja megkerülni. Cody kifejezéstelen 
arccal és csatlakozási szándék nélkül bámulta a 
többiek hangos játékát, és ez jó kiindulási pont 
volt, ezzel tudtam kezdeni valamit. Még messze túl 
fiatal ahhoz, hogy magányos farkasként ismerjék 
meg – be kell üzemelnünk az álcáját. 

– Cody – szóltam oda neki, mire rám is 
ugyanolyan kifejezéstelenül pillantott –, nézd a 
gyerekeket. 

Cody pislogott egyet, majd körbeforgatta a 
fejét, hogy az egész termet belássa. Egy percig 
némán figyelte őket, majd visszafordult felém. 

–Nézem – szólalt meg halkan. 
– Csak annyi, hogy ők körbe-körbe 

rohangálnak és jól érzik magukat, te meg nem – 
hívtam fel rá a figyelmét. 

– Nem – válaszolta. 
– Akkor ki fogsz lógni a sorból – mondtam. – 

Úgy kell tenned, mintha jól szórakoznál. 
– Nem tudom, hogy kell – felelte Cody, és ez 

tőle hosszas litániának számított. 
– De meg kell tanulnod – közöltem vele. – 

Ugyanolyannak kell tűnnöd, mint a többiek, vagy… 
– Lám, lám, mi a gond, kisfiú? – harsant fel 

egy férfihang. Egy nagydarab, tenyérbe mászóan 
vidám férfi jött oda hozzánk, és támaszkodott a 
csupasz térdére, hogy közelebb tudjon hajolni 
Codyhoz. Majd’ széthasadt rajta a kiscserkész-



egyenruha, és a szőrös lába, illetve a nagy 
hordóhasa egyáltalán nem tűnt odaillőnek. – Csak 
nem vagyunk szégyenlősek egy kicsit? – folytatta 
egy hatalmas, rettenetes vigyorral. 

Cody pár hosszú pillanatig mozdulatlan 
tekintettel bámult vissza rá, és a férfi vigyora 
kezdett eltűnni. 

– Nem – válaszolta végül. 
– Hát akkor jó – nyugtázta a férfi, majd 

hátralépett. 
– Tényleg nem szégyenlős – tájékoztattam. – 

Csak egy kicsit fáradt ma. 
A férfi felém fordította a vigyorát, végigmért, 

majd kinyújtotta a kezét. 
– Roer Deutsch – mutatkozott be. – Én vagyok 

a cserkészvezető. Szeretek mindenkivel 
összebarátkozni egy kicsit, mielőtt elkezdjük. 

– Dexter Morgan – válaszoltam, és megráztam 
a kezét. – Ez pedig Cody. 

Deutsch kinyújtotta a kezét Cody felé is. 
– Szia, Cody, örülök, hogy találkoztunk. – 

Cody ránézett a kezére, majd rám; és bólintottam, 
erre belerakta a kis pracliját az előtolt hatalmas 
mancsba.  

– Szia – válaszolta. 
– Szóval – folytatta Deutsch könyörtelenül a 

barátkozást –, mi szél hozott a cserkészek közé, 
Cody? 



Cody rám pillantott. Én rámosolyogtam, mire 
visszafordult Deutschhoz. 

– Szórakozni – mondta gyászos kis arccal. 
– Remek – válaszolta Deutsch. – A cserkészet 

nagyon vidám hely. De van komoly oldala is. 
Mindenféle klassz dolgot lehet itt tanulni. Van 
bármi különösebb, amit szeretnél megtanulni, 
Cody? 

– Állatokat faragni – válaszolta Cody, nekem 
pedig minden erőmet össze kellett szednem, hogy 
ki ne essek a székből. 

– Cody – szóltam rá. 
– Nem, semmi baj, Mr. Morgan – nyugtatgatott 

Deutsch. – Mindenféle kézművességgel 
foglalkozunk itt. A faragást szappannal kezdjük, 
majd áttérünk a fára. – Rákacsintott Codyra. – Ha 
amiatt aggódik, hogy baja esik, megnyugtathatom, 
hogy azt nem hagyjuk. 

Nem tűnt jó ötletnek tájékoztatni, hogy én nem 
amiatt aggódom, hogy Cody kárt tesz magában a 
pengével. Már most nagyon jól tudja, hogy melyik 
végén kell megfogni, és különös tehetséget 
mutatott a tekintetben, hogy hogyan kell beledöfni 
valamibe. De meglehetősen biztos voltam abban, 
hogy azt a fajta állatfaragást, amit Cody szeretne, 
nem fogja tudni megtanulni a cserkészektől – 
legalábbis amíg el nem éri a Sas fokozatot. 
Úgyhogy egyszerűen csak annyit válaszoltam, 



hogy majd megbeszéljük az anyukájával, és 
meglátjuk, ő mit mond. Deutsch bólintott. 

– Remek – válaszolta. – Addig is, ne 
szégyenlősködj. Ugorj bele páros lábbal. 

Cody rám nézett, majd bólintott Deutschnak. 
– Hát jó – egyenesedett végre fel Deutsch. – 

Akkor lássunk neki. – Biccentett felém, majd 
megfordult, hogy egzecíroztatni kezdje a csapatait. 

Cody megcsóválta a fejét, és maga elé 
suttogott valamit. Egy kicsit közelebb hajoltam, 
hogy halljam. 

– Micsoda? 
– Páros lábbal – ismételte meg. 
– Ez csak egy szólás – magyaráztam. 
Cody rám nézett. 
– Hülye szólás – mondta. 
Deutsch keresztülment a termen, közben 

csendet kért, és összeterelte a gyerekeket, akik 
most a terem elejében gyülekeztek. Eljött az ideje, 
hogy Cody fejest ugorjon a dologba, még ha 
először csak fél lábbal is. Úgyhogy felálltam, és 
kinyújtottam felé a kezem. 

– Gyere – mondtam. – Menni fog. 
Cody nem úgy nézett ki, mint aki meg van erről 

győződve, de felállt, és végignézett a többi 
gyereken, akik Deutsch felé konvergáltak. Olyan 
magasra húzta ki magát, amilyenre csak tudta, 
vette egy mély levegőt, azt mondta, rendben, majd 
odamasírozott a csoporthoz. 



Néztem, ahogy óvatosan keresztülnyomakodik 
a csoporton helyet keresve, majd csak áll egyes-
egyedül, olyan bátran, ahogy csak bír. Ez nem lesz 
egyszerű menet – se neki, se nekem. 
Természetesen meglehetősen félszeg dolog lesz 
beilleszkednie egy olyan csoportba, amivel nincsen 
közös pontja. Olyan, mint egy nagyon kicsi farkas, 
aki gyapjat növeszt és bégetni próbál. És ha csak 
egyet is üvölt a Holdra, a játéknak vége. 

És én? Én csak figyelhetem, és esetleg 
elláthatom pár tippel két menet között. Nekem is 
volt egy hasonló korszakom, és még mindig 
emlékszem a borzalmaira; ráébredni, hogy ezt 
mind, örökre mások kapják, nekem pedig nem jut 
belőle – a nevetést, a barátokat, az összetartozás 
érzését, mindazt, ami nekem nem jár. És ami még 
rosszabb, amint rájöttem, hogy kívül rekedtem 
ezeken, el kellett kezdenem úgy tenni, mintha én is 
éreznék, fel kellett öltenem a boldogság álarcát, 
azért, hogy elrejtse a gyilkos űrt, ami bennem volt. 

És emlékszem a próbálkozásaim első éveinek 
szörnyű félszegségére; az első rettenetesen 
mesterkélt nevetéseimre, amit mindig rosszkor 
követtem el, és soha nem voltak túl emberiek. Még 
beszélgetni sem volt könnyű másokkal, legalábbis 
könnyedén, normális dolgokról és az odaillőre 
gyártott érzelmi reakciókkal semmiképpen. Lassan, 
fájdalmasan, ügyetlenül tanulni, figyelni, hogy 
csinálják a többiek ezeket a dolgokat, és érezni 



annak fájdalmát, hogy ki vagyok rekesztve a 
könnyed, magától értetődő önkifejezés 
tehetségéből. Apróságok, például a nevetés 
tudománya. Olyan jelentéktelen semmiség, kivéve 
persze, ha az ember nem tudja, hogyan kell, és 
kénytelen másokat figyelve megtanulni, mint én. 

És mint Codynak is muszáj lesz. Végig kell 
csinálnia majd az egész vacak folyamatot, először 
megértenie, hogy ő más és mindig is az lesz, 
utána megtanulnia, hogy kell eljátszania, hogy nem 
is. És ez csak a kiindulópont, az első könnyű lépés 
Harry törvénye mentén. Ezt követően a dolgok 
csak bonyolódnak, egyre nehezebbé és 
fájdalmasabbá válnak, amíg egy egész 
mesterséges életet nem épít és rögzít az ember. 
Minden csak megjátszás, mindig, leszámítva a 
pengeéles valóság rövid és messze túl ritka 
pillanatait, amelyek éltetik az embert – és nekem 
ezt át kell adnom Codynak, ennek a kicsi és sérült 
teremtménynek, aki olyan nagyon mereven 
ácsorog most ott, és olyan erősen keresi a jelet az 
összetartozásra, amit soha nem fog megkapni. 

Van arra jogom, hogy belekényszerítsem ebbe 
a gyilkos öntőformába? Csak mert én 
keresztülmentem ezen, az mindenképpen azt 
jelenti, hogy neki is muszáj? Mert ha teljesen 
őszinte akarok lenni magammal, be kell ismerjem, 
hogy az utóbbi időben nem érzem olyan túl jól 
magam a bőrömben. Az út, amely Harry törvényei 



mentén olyan egyértelműnek, egyenesnek és 
ésszerűnek tűnt, váratlanul elkanyarodott az 
aljnövényzet felé. Deborah, az egyetlen ember a 
világon, akinek meg kellene értenie, kételkedik 
abban, hogy ez így helyes, hogy egyáltalán igaz, 
és most ott fekszik az intenzíven, míg én egyik 
bakit a másik után követem el, és közben 
ártatlanokat gyilkolok. 

Tényleg ezt a sorsot szánom Codynak is? 
Néztem, ahogy felesküszik a zászlóra, de 

ebben sem talál választ. 
Úgyhogy végül egy nagyon elgondolkozott 

Dexter battyogott végül haza a gyűlésről, egy 
sebzett és bizonytalan Codyval a nyomában. 

Rita az ajtóban várt minket aggodalmas arccal. 
– Hogy ment? – kérdezte Codytól. 
– Jól – válaszolta a fiú olyan arckifejezéssel, 

amiről sütött, hogy egyáltalán nem jól. 
– Minden rendben volt – mondtam egy kicsit 

meggyőzőbb hangon. – És legközelebb még jobb 
lesz. 

– Muszáj neki – tette hozzá Cody halkan. 
Rita Codyról rám nézett, majd vissza. 
– Ezt nem… úgy értem, te, ti… Cody, elmész 

legközelebb is? 
Cody rám nézett, és szinte láttam a szemében 

felvillanó kicsi, éles pengét. 
– Elmegyek – válaszolta az anyjának. 
Rita megkönnyebbültnek tűnt. 



– Ez remek – mondta. – Mert tényleg… tudom, 
hogy majd, tudod. 

– Biztos vagyok benne, hogy így lesz – 
válaszoltam. 

A telefonom csörögni kezdett, és felvettem. 
– Igen – szóltam bele. 
– Felébredt – mondta Chutsky. – És 

megszólalt. 
– Mindjárt ott vagyok – válaszoltam. 
 



 
 
 
 
 

TIZENKILENCEDIK FEJEZET 
 
 
Nem igazán tudom, mire számítottam, amikor 

odaértem a kórházhoz, de nem azt kaptam. Úgy 
tűnt, mintha semmi nem változott volna. Deborah 
még mindig nem ült az ágyban keresztrejtvényt 
fejtve és az iPodját hallgatva. Még mindig 
mozdulatlanul feküdt, körülötte gépek kattogása és 
Chutsky. Aki pedig ugyanolyan testtartásban ült 
ugyanabban a székben, bár valamikor időközben 
sikerült megborotválkoznia és inget váltania. 

– Üdv, barátom! – kiáltott oda nekem vidáman, 
amikor odamentem Deborah ágya mellé. – 
Javulófélben vagyunk. Egyenesen rám nézett, és a 
nevemen szólított. Tökéletesen meg fog gyógyulni. 

– Remek – válaszoltam, bár nem volt teljesen 
egyértelmű számomra a kapcsolat egy 
egyszótagos név kiejtése és a testvérem viharos, 
maradéktalan gyógyulása között. – Az orvosok mit 
mondanak? 

Chutsky vállat vont. 
– Ugyanazt a lejárt lemezt. Ne igyak előre a 

medve bőrére, még nem lehet biztosra tudni, 



reflexek, bla-bla – emelte fel rezignáltan a kezét. – 
De ők nem látták, amikor felébredt, én meg igen. A 
szemembe nézett, és tudtam. Még mindig ott van 
bent. Meg fog gyógyulni. 

Erre egyszerűen nem tudtam mit mondani, 
úgyhogy csak motyogtam pár jóindulatú, üres 
szótagot, és leültem. És bár nagyon türelmesen 
várakoztam két és fél órán keresztül, Debs nem 
ugrott ki az ágyból, hogy aerobikozni kezdjen; még 
csak a szemkinyitós, Chutsky-szólongatós 
mutatványt sem ismételte meg, úgyhogy végül 
anélkül botorkáltam haza az ágyamba, hogy 
osztottam volna Chutsky mágikus optimizmusát. 

Másnap reggel amikor megérkeztem a 
munkahelyemre, el voltam szánva, hogy azonnal 
munkához látok, és mindent megtudok Doncevicről 
és a titokzatos társáról. De arra is alig volt időm, 
hogy lerakjam a kávéscsészémet az asztalra, 
amikor betoppant a Legelcseszettebb Karácsony 
Szelleme, Israel Salguero személyében, a belső 
ellenőrzéstől. Némán belibbent, és egy szó nélkül 
helyet foglalt a velem szemben lévő 
összecsukható székben. Volt valami selymes 
gonoszság a mozgásában, amit csodáltam volna, 
ha nem ellenem irányul. Egy másodpercig csak 
nézett, én meg visszanéztem rá, majd végül 
biccentett, és azt mondta: 

– Ismertem az apját. 



Bólintottam, és minden lehetséges 
veszedelemmel dacolva megkockáztattam, hogy 
igyak egy kortyot a kávémból, de anélkül, hogy 
levettem volna a szemem Salgueróról. 

– Jó rendőr volt, és jó ember – folytatta 
Salguero. Lágyan ejtette a szavakat, ami illett a 
hangtalan mozdulataihoz, és a hangján enyhén 
érződött az az akcentus, amit sok velekorú kubai-
amerikai a magáénak tudhatott. Valóban nagyon 
jól ismerte Harryt, és Harry sokra tartotta őt. De ez 
már a múlté, Salgueróból azóta egy széles körben 
tisztelt és rettegett főhadnagy vált, és semmi jó 
nem sülhet ki abból, ha utánam vagy Deborah után 
kezd nyomozni. 

Úgyhogy arra gondoltam, hogy valószínűleg az 
lesz a legjobb, ha kivárom, hogy kibökje, amiért 
jött, ha volt erre oka egyáltalán, és ittam még egy 
kortyot a kávémból. Már messze nem volt olyan 
finom, mint mielőtt Salguero bejött. 

– Szeretnék ennek az ügynek a végére járni, 
amilyen gyorsan csak lehet – közölte velem. – 
Biztos vagyok benne, hogy sem magának, sem a 
húgának nem kell tartaniuk semmitől. 

– Én is biztos vagyok benne – válaszoltam, és 
közben azon töprengtem, hogy vajon mi az oka, 
hogy nem érzem magam nyugodtabbnak. Hacsak 
az nem, hogy az egész életemet arra tettem fel, 
hogy elkerüljem a feltűnést, és amikor egy képzett 



nyomozó kukucskál be a repedéseken, az nem túl 
jó érzés nekem. 

– Ha bármit is el szeretne mondani bármikor – 
folytatta –, az irodám ajtaja mindig nyitva áll maga 
előtt. 

– Nagyon szépen köszönöm – válaszoltam, és 
mivel semmi más nem jutott eszembe, nem is 
mondtam mást. Salguero még egy másodpercig 
figyelte az arcom, majd biccentett, kicsusszant a 
székből, és távozott, én meg ott maradtam azon 
töprengve, hogy vajon mekkora bajban vannak 
Morganék. Több percbe és egy teljes csésze 
kávéba telt, hogy kitessékeljem a látogatását a 
fejemből, és a számítógépre tudjak 
összpontosítani. 

És amikor megtettem, milyen csodás 
meglepetésben lett részem. 

Csupán reflexből rápillantottam a bejövő 
postafiókomra, amikor munkához láttam. Két 
céges emlékeztető várt benne „sürgős” 
megjelöléssel, egy reklám, ami több centi 
növekedést ígért, de azt nem írta, hogy milyen 
téren, és egy tárgy nélküli üzenet, amit majdnem 
töröltem, de azután megláttam, ki küldte: 
bweiss@aol.com. 

Szégyen, de beletelt pár pillanatba, amíg 
beugrott a név, és az ujjam már szó szerint 
megfeszült az egéren, hogy töröljem a levelet, 



amikor valami bekattant, és mozdulatlanná 
merevedtem. 

Bweiss. Valahonnan ismerősnek tűnt. Talán ez 
is a „Weiss, keresztnév kezdőbetűje B” mintára 
készült, mint a legtöbb mail cím. Ez logikusnak 
tűnik. És ha a B a Brandon rövidítése, akkor még 
logikusabb. Mert akkor annak az embernek a neve, 
akit éppen most készülök lenyomozni. 

Milyen figyelmes tőle, hogy ő lép velem 
kapcsolatba. 

A szokásosnál valamivel több érdeklődést 
tanúsítva nyitottam meg Weiss levelét, nagyon 
kíváncsi voltam, hogy vajon mit akar nekem 
mondani. De nagy csalódásomra kiderült, hogy 
semmit. Csak egy webcím volt a levélben, kékkel 
és aláhúzva, minden további kommentár nélkül, az 
oldal közepén. 

http://www.youtube.com/watch?v=99lrj?42n 
Milyen érdekes. Brandon meg akarja osztani 

velem a videóit. De vajon miféle videókról lehet 
szó? Talán a kedvenc együttesének felvételeiről? 
Vagy egy montázsról a kedvenc televíziós 
sorozatából? Vagy még több anyagról abból a 
sorozatból, amiből az Idegenforgalmi Hivatalnak is 
küldött? Ez nagyon figyelmes dolog lenne tőle. 

Úgyhogy miközben melegség öntötte el a 
szívem hűlt helyét, rákattintottam a linkre, és 
türelmetlenül vártam, hogy megnyíljon az ablak. 



Végül megjelent a kis kocka, én pedig 
megnyomtam a „Lejátszás” gombot. 

Egy pillanatra csak sötétség látszott. Majd 
megint kirajzolódott egy zajos kép, és fentről láttam 
a porcelánt egy rögzített kamerából valahonnan a 
mennyezet mellől, ugyanazt a helyszínt, mint az 
Idegenforgalmi Hivatalban. Kicsit csalódott lettem, 
csak valami olyasmit linkelt be nekem, amit már 
láttam. De utána halk, dörzsölődő hangot 
hallottam, és valami mozgás támadt a sarokban. 
Egy sötét alak jött be a képbe és dobott le valamit 
a fehér porcelánra. 

Doncevicet. 
És a sötét alak? Természetesen Dexter. 
Az arcom nem látszott, de kétségem sem volt. 

Ez Dexter háta, az ő tizenhét dolláros frizurája, 
Dexter csinos sötét ingének gallérja Dexter 
gyönyörű, párja nincs nyaka körül… 

A csalódottságomat mintha elfújták volna. Ez 
mégis egy vadiúj videofelvétel, olyasmi, amit még 
nem láttam, és máris türelmetlenül vártam, hogy 
most először megnézhessem. 

Néztem, ahogy a Múltbéli Dexter 
felegyenesedik, körbenéz, majd kihúzza magát 
boldogan, anélkül, hogy a kamera felé fordulna. 
Okos fiú. Dexter kisétál a képből és eltűnik. A 
kádban heverő kupac kicsit megmozdul, majd 
Dexter visszajön, és felemeli a fűrészt. A gép 
felzümmög, a karja felemelkedik… 



Majd sötétség. Vége a filmnek. 
Néma és mozdulatlan sóbálványként ültem jó 

pár percig. Valamiféle csattogás szűrődött be a 
folyosóról. Valaki bejött a laboratóriumba, kinyitott 
egy fiókot, visszacsukta, majd elment. Megcsörrent 
a telefon, de nem vettem fel. 

Az ott én vagyok. Fent a YouTube-on. Teljes 
dicsőséges életnagyságomban, kicsit fakó 
színekkel. Dexter, a Dalia, most a filmvásznat is 
meghódította egy kisfilm erejéig. Mosolyogj a 
kamerának, Dexter. Integess a kedves 
közönségnek. Soha nem kedveltem túlságosan a 
házi felvételeket, és ez a konkrét darab még 
hidegebben hagyott, mint a többi. De ott voltam – 
és nem csak lefilmeztek, de ki is rakták a 
YouTube-ra, hogy az egész világ megtekinthesse 
és megcsodálhassa. Ez több volt, mint amennyit 
fel tudtam volna dolgozni; a gondolataim körbe-
körbe táncoltak, mint egy ismétlésre állított kisfilm. 
Az ott én vagyok; nem lehetek én, de mégis én 
vagyok; tennem kell valamit, de mit tehetnék? Nem 
tudom, de valamit… mert az ott én vagyok… 

A dolgok határozottan érdekes fordulatot 
kezdenek venni, nem? 

Hát jó; az ott én vagyok. Minden bizonnyal volt 
egy rejtett kamera valahol a kád felett. Weiss és 
Doncevic használta a reklámfilmjeikhez, és még 
mindig ott volt, amikor én felbukkantam. Ami azt 
jelenti, hogy Weiss is a közelben kellett legyen… 



De nem, ez egyáltalán nem igaz. 
Nevetségesen egyszerű egy kamerát egy 
számítógépen keresztül rákötni az internetre, és 
onnan kezelni. Weiss akárhol lehetett, akárhol 
felvehette a filmet és elküldhette nekem… 

Nekem, a drága kis névtelen nekem, 
Dexternek, a szerénynek, aki hajlamos háttérbe 
húzódni, és soha nem kívánta, hogy különösebb 
publicitást kapjanak a kiemelkedő munkái. De 
természetesen a médiafigyelem borzalmas 
özönében, ami ezzel az egész eseménysorozattal 
járt, beleértve a Deborah ellen intézett támadást is, 
az én is nevemet szinte biztosan megemlítették 
valamikor. Dexter Morgan, a gyanútlan 
helyszínelő, a véres áldozat bátyja. Egy kép, egy 
kocka az esti híradóból, és már meg is talált. 

Egy hideg és undorító csomó kezdett nőni a 
gyomromban. Ilyen egyszerű. Egy hibbant 
dekoratőr ilyen könnyedén kitalálhatja, ki és mi 
vagyok. Túl okosan viselkedtem túl sokáig, és 
megszoktam, hogy én vagyok az egyetlen tigris az 
erdőben. És elfelejtettem, hogy amikor csak egy 
tigris van, akkor a vadász nagyon könnyen be 
tudja cserkészni. 

És meg is tette. Követett a búvóhelyemre, 
lefilmezte Dextert móka közben, és az eredmény itt 
van az orrom előtt. 

Az ujjam szinte akaratlanul mozdult meg az 
egéren, és megint lejátszottam a videót. 



Még mindig én voltam az. Ott a képernyőn. Én 
vagyok az. 

Minden érintett fél – és ez csupán engem takar 
– szerencséjére, végül elkezdtem odafigyelni a 
hideg, vékony kis hangra, ami az egykor legyőz-
hetetlen elmém hátuljából jött, és azt ismételgette, 
nyugi, Dexter. Hát jó: megnyugszom. Vettem egy 
mély levegőt, és hagytam, hogy az oxigén elvé-
gezze varázsos munkáját a mentális folyamataimat 
illetően, vagy legalábbis, ami maradt belőlük, azon. 

Ez probléma, az biztos, de van rá megoldás, 
mint minden más problémára is, mégpedig azon a 
két területen, amiben Dexter nagyon jó; az 
emberek számítógéppel történő megtalálásában 
és eltüntetésében. Szóval minden szerencsésen 
alakul. A videó fent van az interneten? Remek, ez 
még kevesebb munkát jelent nekem. Jobb nem is 
lehetne. Már-már érezni kezdtem valamit, vagy 
műboldogságot, vagy valami hasonlót. 

Ideje, hogy logikusan közelítsük meg a 
kérdést, hogy Dexter jeges bioszámítógépét teljes 
gőzzel beindítsuk. Először is: mit akar Weiss? 
Miért csinálta ezt? Nyilvánvaló, hogy valamilyen 
reakciót vár tőlem, de milyet? A legvalószínűbb az 
lenne, ha bosszúra szomjazna. Megöltem a 
barátját… az élettársát? A szeretőjét? Mindegy. 
Azt akarja, hogy tudjam, hogy ő tudja, hogy mit 
tettem, és, és… 



És nekem küldte el ezt a klipet, nem pedig 
olyasvalakinek, aki feltehetően kezdene is vele 
valamit, mint például Coulter nyomozónak. Ami azt 
jelenti, hogy ez személyre szóló kihívás, olyasmi, 
amit nem kíván a nyilvánosság elé tárni, legalábbis 
egyelőre. 

Csakhogy mégis ezt tette – felrakta a 
YouTube-ra, és csak idő kérdése, hogy valaki 
belebotoljon, és megnézze a videót. Ez pedig azt 
jelenti, hogy az idő is tényező. Szóval mit akar 
mondani? Találj meg, mielőtt ők találnak meg 
téged? 

Eddig jó. De mi lesz utána? Klasszikus 
western-leszámolás, mondjuk villanyfűrész tíz 
lépésről? Vagy csak az a célja, hogy kínozzon, 
addig üldözzön, amíg el nem követek valami hibát, 
vagy amíg el nem unja a dolgot, és el nem küldi az 
egész anyagot egy hírműsornak? 

Ennyi elég is lett volna ahhoz, hogy legalább 
egy kisebb pánikot keltsen egy gyengébb lélekben. 
De Dextert ennél sokkal keményebb fából faragták. 
Azt akarja, hogy megpróbáljam megkeresni – de 
azt nem tudja, hogy feketeöves vagyok 
keresésben. Ha akár feleannyira jó vagyok, mint 
amennyire a szerénységem beismerni hagyja, 
akkor sokkal hamarabb megtalálom, mint 
gondolná. Rendben: ha Weiss játszani akar, akkor 
játsszunk. 



De Dexter szabályai szerint fogunk játszani. 
Nem másképp. 

 



 
 
 

HUSZADIK FEJEZET 
 
 
Mindig is az volt a mottóm, hogy kezdjük az 

elején, leginkább azért, mert ennek semmi értelme. 
Végtére is, ha nem az elején kezdenénk, hanem a 
közepén vagy a végén, akkor az lenne az eleje, 
nem? De a közhelyek arra valóak, hogy 
megnyugtassák a gyengeelméjűeket, nem pedig 
arra, hogy jelentsenek is valamit. Mivel 
pillanatnyilag magam sem éreztem túl sok erőt a 
két fülem között, sikerült egy kis vigaszt merítenem 
ebből a gondolatból, amíg előkerítettem a 
rendőrségi feljegyzéseket Brandon Weissről. 

Nem volt sok; egy parkolási bírság, amit 
befizetett, és az Idegenforgalmi Hivatal 
feljelentése. Nem volt rá kiadva körözés, nem volt 
semmilyen különleges engedélye a jogosítványán 
kívül, nem volt fegyvertartási engedélye – pedig a 
villanyfűrészére igazán igényelhetett volna egyet. 
A címe az volt, amit én is ismertem, ahol Deborah-t 
leszúrták. Egy kis kutakodással megtaláltam az 
előző címét, ami Syracuse-ban volt, New York 
államban. Ezt megelőzően a kanadai Montrealban 
élt. Egy gyors lekérdezéssel kiderítettem, hogy 
még mindig kanadai állampolgár. 



Hát eddig semmi valódi nyom; semmi, ami 
alapján megtalálhatnám. Valójában nem is 
reménykedtem semmiben, de a munkám során és 
a nevelőapámtól megtanultam, hogy a szorgalom 
előbb-utóbb kifizetődik. És ez még csak az eleje 
volt. 

A következő lépés, Weiss e-mail címe egy 
kicsit keményebb dió volt. Némi alig illegális 
manőverezéssel megszereztem az AOL-előfizetők 
listáját, és kiderítettem még egy apróságot. Itt is 
ugyanaz a művésznegyedbeli cím volt megadva, 
de az adatai között ott volt egy telefonszám is. 
Lejegyeztem, hogy majd később utánajárok, ha 
esetleg szükség lesz rá. Ezen kívül semmi 
használhatót nem találtam itt sem – elég meglepő, 
hogy egy olyan cég, mint az AOL, nem gondol 
arra, hogy olyan fontos és magától értetődő 
kérdéseket feltegyen az előfizetőinek, mint például, 
hogy „hol rejtőzne el, ha Dexter üldözné?”. 

De a türelem rózsát terem – egy újabb 
elképesztően ostoba közhely. Elvégre önmagában 
a türelemtől sehol nem fog rózsa nőni, és ebben 
biztosan egyetértene a kertészek országos 
szövetsége. Mindenesetre az AOL-adatokból nem 
sikerült újabb információt szereznem, leszámítva a 
telefonszámot, amit eltettem későbbre, utolsó 
szalmaszálnak. A telefonszolgáltató ugyanazokat 
az adatokat tudja csak, mint az AOL, de van rá 
esély, hogy sikerül lenyomoznom a készülék 



földrajzi helyzetét, erre volt már példa is, amikor 
majdnem sikerült megmentenem Doakes őrmestert 
attól, hogy sebészeti beavatkozást végezzenek 
rajta. 

Minden különösebb ok nélkül visszamentem a 
YouTube-ra. Talán csak még egyszer, utoljára látni 
akartam magam, lazítás közben, természetes 
előfordulási környezetemben. Végtére is olyasmiről 
volt szó, amit még soha nem láttam, és nem is 
fogok. Dexter akcióban, a maga módján. Még 
egyszer megnéztem a felvételt, és csodálattal 
töltött el, hogy milyen kecsesek és természetesek 
a mozdulataim. Milyen csodálatos stílusérzéket 
tanúsítottam, amikor a kamera felé lendítettem a 
fűrészt. Gyönyörű. Valódi művészet. Többet 
kellene filmeznem. 

És ezzel még egy gondolat támadt a lassan 
ébredező agyamban. A beágyazott videó mellett 
egy e-mail cím volt kiemelve. Én nem tudok túl 
sokat a YouTube-ról, de azzal tisztában vagyok, 
hogy ha egy cím ki van emelve, az vezet valahová. 
Úgyhogy rákattintottam, és szinte azonnal 
megjelent egy narancssárga háttér, és máris egy 
YouTube profilnál találtam magam. Az oldal tetején 
nagy, lángoló betűkkel az állt: AZ ÚJ MIAMI. 
Legörgettem odáig, ahol az állt, VIDEÓK (5), amit 
egy sor, a videókhoz vezető miniatűr követett. Az, 
amelyiken az én hátam látszott, a negyedik volt. 



Megpróbáltam módszeresen megközelíteni a 
kérdést, úgyhogy ahelyett, hogy megint a saját 
káprázatos szereplésemet néztem volna végig, 
rákattintottam az elsőre, amin egy férfi undorodó 
arca látszott. Megkezdődött a lejátszás, és megint 
megjelent a cím lángoló betűkkel: AZ ÚJ MIAMI, 
#1. 

Ezután egy nagyon szép napnyugta 
következett a trópusi tájban; egy sor gyönyörű 
orchidea, egy csapat madár, amint leszáll egy kis 
tóra, majd a kamera hátrálni kezdett, és megjelent 
a képben az a holttest, amit a Fairchild 
Gardensben találtunk. A felvételen kívülről egy 
borzasztó nyögés hallatszott, és egy némileg fojtott 
hang azt mondta, jézusom, majd a kamera követte 
az illető hátulját, miközben vérfagyasztó sikoly 
hangzott fel a hangszóróból. Furcsán ismerős 
hang volt, és ettől egy pillanatra meghökkentem, 
majd visszatekertem a videót, és még egyszer 
meghallgattam. 

Ekkor leesett; ez ugyanaz a sikoly, ami az első 
videón is volt, azon, amit az Idegenforgalmi 
Hivatalban láttunk. Valami rejtélyes oknál fogva 
Weiss ugyanazt a sikoltást használta itt is. Esetleg 
ez a márkavédjegye, mint a McDonaldsnak a 
bohóc. 

Megint elindítottam a videót; a kamera a 
tömeget pásztázta a Fairchild parkolójában, és 
meg-megállt a döbbent, undorodó vagy 



egyszerűen csak kíváncsi arcokon. És megint 
örvényleni kezdett a kép, hogy utána felsora-
kozzanak rajta a kifejező arcok szépen elrendezve 
a film elejéről ismerős naplemente előterében, és a 
tetején megjelentek a betűk: 

AZ ÚJ MIAMI: EZ CSAK TERMÉSZETES. 
Ha más nem is, ez kisöpört belőlem minden 

maradék kétséget Weiss bűnösségével 
kapcsolatban. Meglehetősen biztos voltam benne, 
hogy a többi videón a többi áldozat szerepel, a 
megdöbbent arcokkal kiegészítve. De csak az 
alaposság kedvéért úgy döntöttem, hogy sorban 
végignézem az összesét, mind az ötöt… 

De álljunk csak meg egy pillanatra: csak három 
felvételnek kellene lennie, mert csak három 
helyszín volt. Meg még egy Dexter kiemelkedő 
alakításával, vagyis négy. És az utolsó? 
Lehetséges, hogy Weiss felrakott még valamit, 
valami személyesebbet, ami esetleg a nyomára 
vezethet engem? 

Valami hangosan zörgött a laborban, és Vince 
Masuoka kiáltott be hozzám, hogy hahó, Dexter. 
Gyorsan becsuktam a böngészőt. Nem csak az 
álszerénység miatt vonakodtam megosztani a 
remek szereplésemet Vince-szel. Túl nehéz lenne 
megmagyarázni a dolgot. És amint elsötétült a 
képernyőm, Vince már be is lépett a kis odúmba, 
kezében az eszközkészletével. 

– Újabban fel se veszed a telefont? – kérdezte. 



– Biztos a mosdóban voltam – válaszoltam. 
– Az ördög nem alhat – közölte velem. – 

Gyerünk, vár a munka. 
– Ó – sóhajtottam fel. – Mi történt? 
– Nem tudom, de a helyszínre kiérkező 

rendőrök hisztérikusan viselkednek – tájékoztatott 
Vince. – Valami odalent Kendallban. 

Kendallban természetesen folyamatosan 
rettenetes dolgok történnek, de ezek közül nagyon 
kevéshez van szükség az én személyes 
jelenlétemre. Visszatekintve úgy gondolnám, hogy 
több kíváncsiságot illett volna tanúsítanom, de még 
mindig az akaratlan YouTube-sztárságomon járt az 
eszem, és nagyon szerettem volna megnézni a 
többi videót is. Vajon mi lehet az utolsón? Mivel 
tudtommal nem voltak további kiglancolt hullák, 
nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy talán 
valami magyarázatot fogok találni benne, olyasmit, 
amitől közelebb kerülhetek Weisshez – és nagyon 
szerettem volna minél közelebb kerülni hozzá, 
késnyújtásnyira, mielőtt bárki más is megnézi a 
klipemet és felismer benne. 

Úgyhogy nem igazán tudtam a munkára 
koncentrálni, és miközben Vince-szel autóztunk 
féltudatos szópárbajt folytatva, azon töprengtem, 
mit rejthet Weiss utolsó, ismeretlen videója. 
Úgyhogy hamisítatlan döbbenettel ismertem fel a 
végcélunkat, amikor Vince lekanyarodott a 



parkolóba, leállította a motort, és azt mondta, 
menjünk. 

Egy nagy középület előtt álltunk, amit már 
láttam. Ami azt illeti, nem egészen egy nappal 
azelőtt láttam, amikor elvittem Codyt a 
kiscserkészek gyűlésére. 

A Golden Lakes általános iskola előtt 
parkoltunk le. 

Természetesen lehet, hogy csak véletlen 
egybeesés. Az emberek folyamatosan öldösik 
egymást, még az általános iskolákban is, és azt 
feltételezni, hogy ez több azoknál a vicces 
véletleneknél, amik olyan érdekessé teszik az 
életet, éppen olyan, mint azt feltételezni, hogy az 
egész világ Dexter körül forog – ami bizonyos 
értelemben igaz is, de ahhoz még nem 
hatalmasodott el rajtam eléggé az elmebaj, hogy 
azt higgyem, szó szerint is így van. 

Úgyhogy egy csodálkozó és némileg zaklatott 
Dexter battyogott Vince nyomában át a sárga 
kordonszalag alatt, majd tovább az oldalsó 
kapuhoz, ahol a holttestet felfedezték. És amikor 
közelebb értem a gondosan őrzött részhez, ahol 
ott feküdt teljes életnagyságban, egy furcsa, szinte 
idióta füttyentést hallottam, és rá kellett döbbenjek, 
hogy én adtam ki. Mert az átlátszó műanyag álarc 
ellenére, amit az arcára ragasztottak, és a tátongó 
lyuk ellenére a testében, amit mintha kiscserkész-
felszerelés darabjaival és kiegészítőivel raktak 



volna tele, és annak ellenére, hogy lehetetlennek 
véltem, hogy igazam legyen, három méterről 
felismertem a halottat. 

Roger Deutsch volt az, Cody 
cserkészvezetője. 

 
 



 
 
 
 
 

HUSZONEGYEDIK FEJEZET 
 
 
A holttestet azon a félreeső részen találták 

meg, ami az épület oldalbejárata mellett volt, 
vagyis az ebédlő és az aula vészkijárata mellett. 
Az egyik felszolgáló szaladt ki egy cigarettára és 
vette észre, utána pedig be kellett nyugtatózni, 
amit az első gyors pillantás után nem is csodáltam. 
A további gondos vizsgálat végére pedig kis híján 
magam is nyugtatóra szorultam. 

Roger Deutschnak egy zsinór volt a nyakában, 
amiről egy síp lógott. És mint korábban is, a 
testüreget kipakolták, majd megrakták minden Ide 
érdekes dolgokkal – ebben az esetben egy 
kiscserkész-egyenruhával, egy színes könyvvel, 
amin az állt, hogy NAGY MEDVE Kiscserkész 
kézikönyv, és egyéb kellékekkel. Láttam még egy 
fejszenyelet is kiállni, illetve egy zsebkést a 
Kiscserkészek címerével. És ahogy közelebb 
hajoltam, észrevettem egy életlen képet is, amit 
fehér nyomtatópapírra nyomtak, és nagy fekete 
betűvel fölé írták, hogy LÉGY RÉSEN. A képet 
távolról vették fel, életlen volt és homályos, és pár 



gyerek, meg egy felnőtt ment be rajta ugyanabba 
az épületbe. És bár ezt lehetetlen lett volna 
bebizonyítani, pontosan tudtam, ki az a felnőtt és 
az egyik gyerek. 

Én és Cody. 
Cody hátának ismerős íve 

összetéveszthetetlen volt. És az üzenetet sem 
lehetett félreérteni. 

Ez nagyon furcsa pillanat volt, ott térdelni a 
járdán, és az engem és Codyt ábrázoló homályos, 
életlen képet nézegetni, miközben azt latolgatom, 
hogy észrevenné-e bárki is, ha elraknám. Ezelőtt 
soha nem tüntettem el bizonyítékot, de az is igaz, 
hogy ezelőtt soha nem rólam szóltak a 
bizonyítékok. És elég egyértelmű, hogy ezt nekem 
szánták. LÉGY RÉSEN, és a fotó. Ez 
figyelmeztetés, sőt, kihívás. Tudom, ki vagy, és 
tudom, hogy lehet téged bántani. Vigyázz, jövök. 

LÉGY RÉSEN. 
De hiába vagyok résen. Még mindig nem 

tudom, hol bujkálhat Weiss, és azt sem tudom, mit 
fog legközelebb lépni, és mikor, de azt tudom, 
hogy mindenben több lépéssel előttem jár, és 
ugyanakkor magasan megemelte a tétet. Ez nem 
egy elrabolt hulla, és nem egy ismeretlen. Weiss 
megölte Roger Deutschot, nem csak a testét 
gyalázta meg. És gondosan választotta meg az 
áldozatát, előre megfontolt szándékkal, azért, hogy 
csapást mérjen rám. 



És a fenyegetése sem volt egyszerű. Mert a 
kép rátett még egy lapáttal – a kép azt mondta, 
hogy tudom, ki vagy, és tudom, ki Cody, és az is 
lehet, hogy egyszerűen csak leleplezem, mi vagy. 
Ráadásul ott van annak biztos tudata is, hogy ha 
lelepleződöm, és börtönbe kerülök, Codyt senki 
nem fogja megvédeni az isten tudja, mitől, amire 
Weiss készül. 

Sokáig néztem a képet, és próbáltam 
eldönteni, hogy vajon más is észrevenné-e, hogy 
én vagyok rajta, és vajon megérné-e 
megkockáztatni, hogy kiveszem és 
megsemmisítem. De még mielőtt dűlőre jutottam 
volna, egy láthatatlan fekete szárny tolla simított 
végig az arcomon, amitől felállt a tarkómon a szőr. 

A Sötét Utas eddig végig nagyon csendesen 
szemlélte az egészet, megelégedett egy-egy 
közönyös vigyorral, és nem igazán járult hozzá a 
dologhoz semmi értelmes észrevétellel. De ez az 
üzenet egyértelmű volt, és a papírról is ez 
visszhangzott: légy résen. Nem vagy egyedül. És a 
lehető legnagyobb meggyőződéssel tudtam, hogy 
valahol a közelben valami engem néz és gonosz 
gondolatokat forgat a fejében, miközben úgy figyel, 
mint tigris az áldozatát. 

Lassan, óvatosan, mintha csak a kocsiban 
felejtettem volna valamit felálltam, és 
visszasétáltam a parkolóba. Útközben feltűnés 
nélkül végigvizslattam a placcot; nem úgy, mint aki 



keres valamit, csak ahogy Dilis Dexter szokott 
őgyelegni általában, de a közömbös, szórakozott 
mosolyom alatt forrt a fekete füst, és azt kerestem, 
aki engem keres. 

És meg is találtam. 
A parkoló legközelebbi sorában, talán úgy 

harminc méterre tőlem, ott, ahonnan a legjobb a 
rálátás, egy kicsi, bronzszínű szedán parkolt. És 
valami felvillant a szélvédője mögött; a napfény 
tükröződött egy távcső üvegéről. 

Továbbra is gondosan ügyelve a 
nemtörődömség látszatára annak ellenére, hogy a 
sötétség csak úgy dübörgött bennem a penge 
nyiladozó élével együtt, léptem egyet az autó felé. 
A távolban megláttam egy fényképezőgép fényes 
vakuját, és egy férfi kicsi, sápadt arcát, mire a 
fekete szárnyak megzörrentek, és közénk csaptak 
egy nagyon hosszú másodpercre… 

…és az autó elindult, kifarolt a parkolóhelyről 
némi gumicsikorgás kíséretében, majd eltűnt a 
parkolóból, és beleolvadt a forgalomba. És bár 
előrerohantam, nem láttam, csak a rendszámtábla 
első felét; OGA, illetve három számot, ami akármi 
is lehetett, bár a középső mintha vagy 3 vagy 8 lett 
volna. 

De az autó leírásával ez éppen elég lesz. A 
forgalmi engedélyét biztosan megtalálom. Biztosan 
nem Weiss nevére szól, az lehetetlen. Senki nem 
lenne olyan ostoba, különösen az ilyen nonstop 



rendőrségi drámázás idején, ami a médiában 
folyik. De felcsillant egy kis reménysugár. Gyorsan 
hajtott el, nem akarta, hogy meglássam akár az 
autót, akár őt, úgyhogy most az egyszer lehet, 
hogy lesz egy kis szerencsém. 

Majdnem egy percen keresztül álltam ott, és 
hagytam, hogy a vad szél leüljön bennem, szépen 
összegömbölyödjön és dorombolni kezdjen. A 
szívem úgy zakatolt, ahogy ritkán szokott nappal, 
és rájöttem, hogy nagy szerencse, hogy Weiss 
ilyen szégyenlős és ilyen készségesen távozott. 
Végtére is mit tudtam volna tenni egyébként? 
Kirángattam volna az autóból, hogy megöljem? 
Vagy letartóztattam volna, és bevágom egy 
járőrkocsiba, hogy az egész világnak kitálalhassa, 
amit Dexterről megtudott? 

Nem, nagyon is jó, hogy meglépett. Meg 
fogom találni, és az én feltételeim szerint 
találkozunk majd, egy olyan éjszaka kényelmes 
sötétjében, amit alig várok már. 

Vettem egy mély levegőt, felöltöttem a 
legügyesebb munkahelyi műmosolyomat, és 
visszasétáltam a dekoratív húshalomhoz, ami 
Cody cserkészvezetője volt korábban. 

Vince Masuoka a holttest mellett guggolt, 
amikor odaértem, de ahelyett, hogy csinált is volna 
valamit, csak bámulta a testüregbe hányt dolgokat, 
összeráncolt homlokkal. Felnézett, amikor 
odaértem, és megkérdezte: 



– Szerinted ez mit jelent? 
– Fogalmam sincs – válaszoltam. – Én csak a 

vérfoltokkal foglalkozom. A nyomozókat fizetik 
azért, hogy kiderítsék, ez mit jelent. 

Vince félrebillentette a fejét, és úgy nézett rám, 
mintha azt mondtam volna, hogy el kellene 
fogyasztanunk a hullát. 

– Tisztában vagy azzal, hogy Coulter nyomozó 
vezeti a nyomozást? – kérdezte. 

– Hát őt talán valami másért fizetik – 
jegyeztem meg, és átszaladt rajtam a remény egy 
kis hulláma. Erről a kis részletről megfeledkeztem, 
de jó, hogy eszembe juttatták. Ha Coulter a főnök, 
akkor akár be is ismerhetem a gyilkosságot, és 
mellékelhetem a bizonyítékul szolgáló videókat, és 
akkor is megtalálná a módját, hogy ne bizonyítsa 
rám. 

Úgyhogy jókedvközeli állapotszerűségben 
láttam újra munkához – izzott bennem a 
türelmetlenség, hogy minél hamarabb végezzek, 
és visszamehessek a számítógépemhez, hogy 
lenyomozzam Weisset. Szerencsére nagyon kevés 
vérfolt volt a helyszínen – Weiss is olyan 
rendmániásnak bizonyult, akiket annyira csodálok 
–, ezáltal alig volt valami dolgom. Hamar végeztem 
is, és bekönyörögtem magam az egyik 
járőrkocsiba, ami visszavitt a kapitányságra. A 
sofőr, egy nagydarab, ősz hajú pasi, akit 
Stewartnak hívtak, egész úton a Delfinekről 



beszélgetett, és láthatóan nem nagyon érdekelte, 
hogy én válaszolok-e. 

Mire visszaértünk a parancsnokságra, 
megtudtam néhány érdekfeszítő újdonságot a 
közelgő amerikaifoci-szezonról, és arról, hogy 
mivel kellett volna foglalkoznunk szezonon kívül, 
amit valahogy, megmagyarázhatatlanul mégis 
elmulasztottunk, miáltal minden bizonnyal egy 
újabb évadnyi teszetoszáskodás és szégyenletes 
vereség vár ránk. Megköszöntem a fuvart és az 
életbevágó információkat, és rohantam a 
számítógépemhez. 

A forgalmi engedélyek adatbázisa a rendőri 
munka egyik legalapvetőbb eszköze, mind a 
valóságban, mind az irodalomban, és most enyhe 
restelkedéssel nyitottam meg. Egyszerűen túl 
könnyűnek tűnt, olyasminek, ami csak a 
leegyszerűsített tévéfilmekben van. 
Természetesen, ha a segítségével sikerül 
megtalálnom Weisst, akkor talán megbirkózom 
valahogy a puskázás okozta bűntudattal, de 
egyelőre nagyon szerettem volna, ha valami 
rafináltabb megoldás is adódik. De hiába, azzal 
kell dolgoznunk, ami megadatik, és csak 
reménykedhetünk benne, hogy később valaki 
felkér minket helyzetelemzésre. 

Csak negyedórába telt, hogy átfésüljem Florida 
államának teljes adatbázisát, és találtam is három 
kisebb, bronzszínű járművet, aminek OGA-val 



kezdődött a rendszáma. Az egyiket Kissimmeeben 
regisztrálták, ami elég durva ingázásra vallana. A 
másik egy 1963-as Rambler volt, és biztos vagyok 
benne, hogy felismertem volna egy ilyen feltűnő 
járművet. 

Maradt a hármas számú jelölt, egy 1995-ös 
Honda, ami egy bizonyos Kenneth A. Wimble 
nevére volt bejegyezve, aki Miami Shores 
Északnyugati Kilencvennyolcadik utcájában lakik. 
Ez az utca egy szerényebb környéken volt, nem túl 
messze a Művésznegyednek ahhoz a részéhez, 
ahol Deborah-t leszúrták. De tényleg, még gyalog 
is át lehetne sétálni. Úgyhogy, ha például a 
rendőrség kopogtatna az ember kis fészkének 
ajtaján az Északkeleti Negyvenedik utcán, akkor 
könnyedén ki tudna ugorni a hátsó ajtón, és 
rohanni pár saroknyit, amíg meg nem lát egy 
őrizetlenül hagyott autót. 

És azután? Ha én lennék Weiss, hova vinném 
az autót? Arra tippelek, hogy a lehető 
legmesszebb vinném onnan, ahol megtaláltam. 
Úgyhogy valószínűleg az Északnyugati 
Kilencvennyolcadik utca az utolsó hely a világon, 
ahol most ott lehet. 

…Hacsak nincs valamiféle kapcsolat Weiss és 
Wimble között. Teljesen természetes, hogy az 
ember a barátja autóját veszi kölcsön némi 
hétköznapi hentesmunka végett: haver, csak pár 
óra, és hozom is vissza. 



Természetesen valami érthetetlen oknál fogva 
nincs Nemzeti Nyilvántartásunk arról, hogy Ki 
Kinek a Barátja. Az ember azt hinné, hogy a 
jelenlegi kormánynak eszébe jut az ilyesmi, és 
keresztül is veri a Kongresszuson. Ha így lenne, az 
mindenképpen leegyszerűsítené a munkámat. De 
nincs ilyen szerencsém; ha tényleg puszipajtások, 
azt a nehezebbik módon kell kiderítenem, vagyis 
meg kell látogatnom. Ez egyébként is az eljárás 
része. De először lássuk, sikerül-e bármit is 
kiderítenem Kenneth A. Wimble-ről. 

Egy gyors keresés az adatbázisban annyit 
eredményezett, hogy kiderült, nincsen priusza, 
legalábbis ezen a néven. A számláit fizeti, bár a 
gázszámlát párszor megkésve adta fel. Egy kicsit 
mélyebbre ásva az adóügyeibe, kiderült, hogy 
Wimble magánvállalkozó, és a bejegyzett 
foglalkozása videovágó. 

A véletlen egybeesést soha nem lehet kizárni. 
Nap mint nap furcsa és valószínűtlen dolgok 
történnek, mi pedig elfogadjuk ezeket, és 
egyszerűen csak megvakarjuk a fejünket, mint 
vidéki bugris a nagyvárosban, és felsóhajtunk, 
hogy teringettét, ez aztán a nem semmi. De ez egy 
kicsit túlságosan is erős egybeesésnek tűnt volna. 
Egy írót próbálok megtalálni, akinek az útját 
kisfilmek szegélyezik, és egyszer csak egy vágóra 
bukkanok. És mivel eljön az a hely és idő, amikor a 
tapasztalt nyomozónak be kell látnia, hogy 



olyasmibe botlott, ami nagy valószínűséggel nem 
véletlen egybeesés, nagyon halkan magam elé 
mormoltam, hogy „aha”. És úgy éreztem, hogy ez 
nagyon profin hangzott az én számból. 

Valamiképpen Wimble is benne van a 
dologban, ő is segít Weissnek a videók 
elkészítésében és elküldésében, tehát 
feltételezhetően a testek kidekorálásában is, és 
végső soron Roger Weiss meggyilkolásában is. 
Úgyhogy amikor Deborah bekopogtatott az ajtón, 
Weiss a másik ismerőséhez, Wimble-hez 
menekült, a rejtekhelyére, méghozzá a kis, 
bronzszínű kölcsönautóval, hogy folytassa a 
műsort. 

Hát akkor jó, Dexter. Talpra, és usgyi. Tudjuk, 
hol van, és már éppen ideje, hogy elkapjuk; 
lépnünk kell, még mielőtt miatta a Miami Herald 
címlapjára kerül a nevem és a fényképem. Rajta. 
Nyomás. 

Dexter? Ott vagy, haver? 
Ott voltam. De hirtelen azon kaptam magam, 

nagyon furcsa módon, hogy hiányzik Deborah. Ez 
pontosan olyasmi, amit vele kellene csinálnom – 
végül is, odakint ragyogóan süt a nap, és ez 
semmiképpen nem Dexter Birodalma. Dexternek 
sötétségre van szüksége ahhoz, hogy 
kibontakozhasson a benne rejtőző társaságlelke. A 
napsütés és a vadászat nem jönnek jól ki 
egymással. Deborah jelvényének segítségével 



elrejtőzhettem volna a kíváncsi tekintetek elől, de 
nélküle… Igazából persze nem voltam túl ideges, 
csak egy kicsit kényelmetlenül éreztem magam. 

De nem volt más választásom. Deborah egy 
kórházban fekszik, Weiss és drága barátja, Wimble 
rajtam kuncognak egy Kilencvennyolcadik utcabeli 
házban, Dexter meg a napsütés miatt nyafog. Ez 
pedig nem járja, egyáltalán nem. 

Szóval felállni, sóhajtani, nyújtózkodni. 
Munkára fel, drága Dexter. Talpra, és indulás. Így 
is tettem, és elindultam az autóm felé, de nem 
tudtam szabadulni a kellemetlen, furcsa érzéstől. 

Ez az érzés egészen az Északkeleti 
Kilencvennyolcadik utcáig tartott, még a forgalom 
megnyugtató, gyilkos ritmusa sem nyomta el. 
Valami nem volt rendben valahol, és Dexter 
valahogy pont arra tart. De mivel ennél 
konkrétabbat nem tudtam, folytattam az utam, és 
eltöprengtem, hogy igazából vajon mi nyomaszt 
legbelül. Tényleg csak a napfénytől tartanék 
ennyire? Vagy a tudatalattim próbálja a 
tudomásomra hozni, hogy valami elkerülte a figyel-
memet, valami olyasmi, ami arra készülődik, hogy 
felágaskodjon és megmarjon? Megint végigvettem 
fejben mindent, újra és újra, és mindig ugyanarra 
az eredményre jutottam, és az egyetlen dolog, ami 
nagyon kilógott, az az a gondolat volt, hogy az 
egész túl egyszerű, tökéletesen koherens, logikus 
és helyes, és hogy nincs más választásom, mint 



hogy olyan gyorsan cselekedjek, ahogy csak 
tudok, akkor meg miért kellene rosszul éreznem 
magam? És egyébként is, mikor volt Dexternek 
valaha is választása? Mikor van bárkinek is 
valóban választási lehetősége, azt leszámítva, 
hogy néha kijelentheti – azon a pár igazán jó 
napon, ami megadatik –, hogy fagylaltot kér süti 
helyett? 

De még mindig úgy éreztem, mintha 
láthatatlan ujjak csiklandoznák a nyakamat, amikor 
leparkoltam az utca túloldalán, fél sarokkal Wimble 
házától. Úgyhogy jó pár hosszú percig nem 
csináltam semmit, csak üldögéltem a kocsiban, és 
néztem a házat. 

A bronzszínű kisautó az utcán parkolt, 
közvetlenül a ház előtt. Nem láttam sem 
életjeleket, sem a járdán nagy darabolthulla-
kupacokat, amint éppen arra várnak, hogy valaki 
elvigye őket. Semmit nem láttam, csak egy 
csendes házat, egy átlagos miami környéken, 
amint a déli napsütésben fődögél. 

És minél tovább ültem ott az autóban 
lekapcsolt motorral, annál inkább tudatába 
kerültem, hogy én is fődögélek, és ha még pár 
percet a kocsiban maradok, akkor ropogós, sötét 
pörzsanyagok képződnek a bőrömön. Bármiféle 
halovány kétségek is merülnek fel bennem, 
tennem kell valamit, amíg még légzésre alkalmas a 
jármű levegője. 



Kiszálltam és pár másodpercig ott álltam a 
hőségben és fényben nagyokat pislogva, majd 
elindultam az utca vége felé, távolodva Wimble 
házától. Lassan és feltűnés nélkül megkerültem a 
tömböt, és megnéztem a házat hátulról is. Nem 
nagyon látszott semmi; egy sövény, ami a 
drótkerítést nőtte körbe, eltakarta a rálátást a 
házra. Folytattam az utam, átmentem az utcán és 
odasétáltam az autómhoz. 

És megint csak ott álltam, pislogva a fénytől, 
és éreztem, hogyan szalad végig az izzadtság a 
gerincemen, majd keresztül a homlokomon 
egyenesen a szemembe. Tudtam, hogy már nem 
álldogálhatok ott túl sokáig anélkül, hogy fel ne 
figyelne rám valaki. Tennem kellett valamit: vagy 
odamenni a házhoz, vagy visszaszállni az autóba, 
hazahajtani, és megvárni, hogy szerepelek-e az 
esti híradóban. De mivel az a csúnya, vékony kis 
hang még mindig ott vinnyogta az agyamban, hogy 
valami nincs rendben, még egy kicsit tovább 
ácsorogtam, amíg egy vékony, törékeny valami el 
nem pattant bennem, és azt nem mondtam, hogy 
hát jó. Jöjjön, aminek jönnie kell. Bármi jobb, mint 
itt álldogálni, és számolni a lehulló 
izzadtságcseppeket. 

A változatosság kedvéért eszembe jutott 
valami hasznos is, és kinyitottam a csomagtartót. 
Be volt dobva oda egy felírótábla; ez az eszköz 
már többször nagyon hasznosnak bizonyult a 



korábbi nyomozásaim során, amikor becstelen 
gonosztevők nyomába eredtem, és egy gumis 
nyakkendő is volt mellette. Azt tapasztaltam, hogy 
az ember bemehet bárhova, legyen nappal vagy 
éjszaka, anélkül, hogy bárki is megkérdezné, mit 
keres ott, ha gumis nyakkendőt visel és felírótábla 
van nála. Nagy szerencsémre aznap galléros inget 
viseltem, úgyhogy felöltöttem a nyakkendőt, 
magamhoz vettem a táblát és egy golyóstollat, és 
odasétáltam Wimble házához. Csak mint egy nem 
túl fontos hivatali akárki, aki ellenőrizni szeretne 
valamit. 

Végigpillantottam az utcán; fasor keretezte, és 
több ház kertjében gyümölcsfák látszottak. 
Rendben: ma Dexter Ellenőr úr vagyok, Az Állami 
Faellenőrzéstől. Így a ház közelébe kerülhetek egy 
félig hihető alibi mögé bújva. 

És azután? Tényleg képes volnék behatolni, és 
meglepni Weisst fényes nappal? A nap forró 
izzásában ez valahogy valószínűtlennek tűnt. Nem 
volt megnyugtató sötétség, sem árnyékok, hogy 
befogadjanak és elrejtsenek engem. Olyan 
maradéktalanul látható és szembeszökő voltam, 
amilyen csak lehettem, és ha Weiss kinéz az 
ablakon és felismer, akkor a játszmának vége, 
még mielőtt úgy igazán elkezdődött volna. 

De mi más választásom lett volna? Vagy ő, 
vagy én, és ha én egyáltalán semmit nem csinálok, 
akkor ő nagy valószínűséggel rengeteg mindent 



csinál majd, például leleplez a nyilvánosság előtt, 
majd azzal folytatja a listát, hogy bántja Codyt, 
vagy Astort, vagy ki tudja, mit tesz. Az a pasas 
elég egyértelműen elmebeteg, még nálam is 
rosszabb, és egyszerűen nem tudhattam, milyen 
messze hajlandó elmenni, és mit tesz, amikor 
odaér. Nem is kérdés, hogy le kell rohannom és 
ártalmatlanná kell tennem, még mielőtt még több 
kárt okoz. 

És ahogy felegyenesedtem, hogy így tegyek, 
egy nagyon kellemetlen gondolat villant át a 
fejemen; vajon Deborah is így gondol rám? 
Valamiféle vad, obszcén dolognak gondol, ami 
random kegyetlenkedések közepette tör utat 
magának a tájban? Vajon ezért viselkedett velem 
olyan furcsán? Mert a fejében kialakult egy kép 
rólam, mint vérengző fenevadról? 

Ez olyan fájdalmas gondolat volt, hogy egy 
pillanatra megbénultam, és nem voltam képes 
másra, csak kipislogni a szememből a 
homlokomról lecsorgó izzadtságot. Ez 
igazságtalan lenne, egyáltalán nem szolgáltam rá; 
természetesen szörnyeteg vagyok, de nem az a 
fajta. Én rendszerető vagyok, tudatos, jólnevelt és 
nagyon vigyázok arra, hogy ne okozzak 
kellemetlenséget a turistáknak azzal, hogy 
mindenféle testrészeket dobálok szanaszét. Hogy 
lehet, hogy ezt Deb nem látja? Hogyan 
mutathatnám meg neki annak az útnak a 



fegyelmezett gyönyörűségét, amit Harry jelölt ki 
számomra? 

Sehogy. Legalábbis, ha Weiss életben és 
szabadlábon marad. Mert amint kikerül az arcom a 
címlapokra, az én életemnek vége, és Deborah-
nak nem marad több választása, mint amennyi 
például ebben a pillanatban is van nekem. 
Napsütés vagy sem, meg kell tennem, méghozzá 
gyorsan és ügyesen. 

Vettem egy mély levegőt, és odamentem a 
Wimble-ével szomszédos házhoz, mereven 
figyeltem a fákat a felhajtón, és elmélyülten 
jegyzetelgettem. Lassan elindultam felfelé a 
felhajtón. Senki nem ugrott ki elém egy bozótvágó 
késsel a fogai között, úgyhogy visszasétáltam a 
felhajtón, majd továbbindultam Wimble-ék felé. 

Ott is találtam pár gyanús fát, ami közelebbi 
vizsgálatot igényelt, úgyhogy felnéztem rájuk, 
felírtam valamit, és egy kicsit tovább mentem a 
felhajtón. Életnek semmilyen jele nem hallatszott 
vagy látszott a házból. Bár nem tudtam, mire 
számítok, mit látok majd, de közelebb mentem, 
hogy megnézzem, és nem feltétlenül a fák között. 
Gondosan megvizsgáltam a házat, közben 
észrevettem, hogy mintha az összes ablakon 
lehúzták volna a redőnyt. Semmit nem lehetett látni 
se belülről, se kívülről. Elég közel jutottam a 
felhajtón ahhoz, hogy meglássam a hátsó ajtót, 
ami a két betonlépcső tetején volt. Teljes 



természetességgel közelebb mentem, és közben 
hallgatóztam, nem szűrődik-e ki valami zörgés, 
vagy hangos suttogás, hogy „Vigyázz! Ott van!”. 
Még mindig semmi; úgy tettem, mintha feltűnt 
volna egy fa a hátsó kertben, egy gáztartály 
mellett, olyan hat méterre az ajtótól, és 
odamentem hozzá. 

Még mindig semmi. Tovább jegyzeteltem. Egy 
ablak volt az ajtó felső felén, amit nem 
függönyöztek el. Odasétáltam, felmentem a 
lépcsőn, és bekukucskáltam. Egy elsötétített 
folyosót láttam, aminek a szélén egy mosógép és 
egy szárítógép állt, továbbá pár seprű és partvis 
volt felakasztva a falra. Megfogtam az ajtónyitó 
gombot, és nagyon lassan és csendesen 
elfordítottam. Nem volt bezárva. Vettem egy mély 
levegőt… 

…és majdnem kiugrottam a bőrömből, ahogy 
egy rettenetes, velőtrázó sikoly hangzott fel 
odabent. A szenvedés és rémület sikolya volt, és 
olyan nyilvánvalóan segélykiáltásnak szánták, 
hogy még Dexter is ösztönösen előrevetődött, és 
az egyik lábam már konkrétan a házban volt, 
amikor egy apró kicsi kérdőjel pattogott végig az 
agyam padlóján, és az jutott eszembe, hogy 
mintha már hallottam volna ezt a sikolyt. És ahogy 
a másik lábam is előrelendült, még beljebb a 
házba, arra gondoltam, tényleg? Hol? A választ 
meglehetősen gyorsan megkaptam, és ezt 



megnyugtatónak találtam: ugyanez a sikoltás 
szerepelt Weiss „Új Miami” videóin is. 

…ami azt jelenti, hogy felvételről megy. 
…ami azt jelenti, hogy ezzel akarna 

becsalogatni a házba. 
…ami azt jelenti, hogy Weiss készen állt, és 

rám várt. 
Ezt nem találtam túl hízelgőnek páratlan 

személyemre nézve, de az az igazság, hogy egy 
pillanatra azért megálltam, hogy hódolattal 
adózzak a mentális teljesítményem sebessége és 
hatékonysága előtt. Majd, szerencsére, 
engedelmeskedtem annak a metsző belső 
hangnak, ami azt kiabálta, hogy „fuss, Dexter, 
fuss!”, és kivágódtam a házból, majd le a felhajtón, 
még időben ahhoz, hogy lássam, hogy csikorog 
végig az utcán a bronzszínű kisautó. 



Majd egy hatalmas kéz emelkedett fel 
mögöttem és lökött le a földre, forró szél fújt el 
mellettem, és Wimble háza már el is tűnt a lángok 
és a törmelékek felhőjében. 

 



 
 
 
 
 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET 
 
 
– A propángáz volt az – magyarázta nekem 

Coulter nyomozó. A mentőautónak dőlve 
borogattam jéggel a fejemet. A sérüléseim nagyon 
felszínesek voltak, a körülményekhez képest, de 
mivel rajtam voltak, sokkal súlyosabbnak tűntek, és 
egyáltalán nem estek jól, sem a figyelem, amivel 
körülvettek. Az utca túloldalán Wimble házának 
romjai füstölögtek, és a tűzoltók még mindig 
piszkálták és locsolgatták a gőzölgő 
szeméthalmokat. A ház nem omlott össze teljesen, 
de a közepén egy nagy rész a tetőtől az 
alapozásig eltűnt, és nagyon valószínű, hogy 
rengeteget veszített az értékéből, illetve egy 
csapásra átkerült a „nagyon levegős, némi 
felújítást igénylő” kategóriába. 

– Szóval – gondolkozott el Coulter –, kiengedi 
a gázt a fali radiátorból abba a hangszigetelt 
szobába, berak valamit, ami belobbantja, még nem 
tudjuk, mit, és már kint is van az ajtón és el is 
menekül, mielőtt az egész felrobbanna. – Coulter 
itt szünetet tartott, és hosszan meghúzta a 



magával hurcolt nagy üveg Mountain Dew-t. 
Néztem, hogy ugrál az ádámcsutkája a dupla 
tokaréteg alatt. Coulter befejezte az ivást, bedugta 
a mutatóujját az üveg száján, és az alkarjába 
törölte a száját, miközben úgy nézett rám, mintha 
miattam nem használhatna szalvétát. 

– Mit gondol, miért volt hangszigetelt szobája? 
– kérdezte. 

Nagyon röviden megráztam a fejem, de hamar 
abbahagytam, mert megfájdult. 

– Vágó a szakmája – magyaráztam. – Biztos a 
felvételekhez volt rá szüksége. 

– A felvételekhez – ismételte Coulter utánam. 
– Nem pedig a darabolásokhoz. 

– Így van – helyeseltem. 
Coulter megcsóválta a fejét. Az övé láthatóan 

egyáltalán nem fájt, mert több másodpercig 
csinálta, miközben a füstölgő házat bámulta. 

– Szóval, és akkor maga itt volt, miért is? – 
kérdezte. – Ez a része nem teljesen tiszta nekem, 
Dex. 

Nem véletlen, hogy az a rész nem volt olyan 
tiszta neki. Mindent megtettem, ami módomban 
állt, hogy elkerüljem az arra a részre vonatkozó 
kérdések megválaszolását; amint valaki 
veszélyesen közel került a témához, mindig 
megragadtam a fejem, pislogni kezdtem és levegő 
után kapkodtam, mintha borzasztó fájdalom 
gyötörne. Természetesen tisztában voltam vele, 



hogy előbb vagy utóbb kénytelen leszek előállni 
valami hihető magyarázattal, és ennek a trükkös 
része a „hihető” volt. Persze mondhatnám azt is, 
hogy gyengélkedő nagymamámat látogattam meg, 
de a rendőröknek adott ilyesfajta válaszokkal az a 
probléma, hogy hajlamosak utánajárni, és ó, jaj, 
Dexter egy árva gyengélkedő nagymamát sem tud 
felmutatni, sem semmilyen egyéb okot, ami miatt a 
környéken kellett tartózkodnia, amikor a ház 
felrobbant, és volt egy nagyon erős gyanúm, hogy 
a véletlen egybeesésre való hivatkozással sem 
aratnék nagy sikert. 

És végig, mióta sikerült összekaparnom 
magam a járdáról, és odabotorkálnom egy fához, 
hogy rádőljek, és csodáljam, miként vagyok még 
mindig képes mozgatni minden testrészemet – 
egész idő alatt, amíg összefoltoztak, majd amíg 
Coulterre vártam, ezek alatt az órákba nyúló 
percek alatt nem sikerült előrukkolnom semmivel, 
ami akár halványan is hihetőnek tűnt. És ahogy 
Coulter pillantása kezdett nagyon keményre 
váltani, ráébredtem, hogy nincs több időm. 

– Szóval, mi van? – kérdezte. – Mit keresett 
itt? A mosását intézte? Másodállásban pizzafutár? 
Vagy mi? 

Ennek a nagyon lehangoló napnak az egyik 
legmegdöbbentőbb pillanata az volt, amikor 
Coulter felcsillantott némi szellemességet. Eddig 
úgy gondoltam rá, mint egy különösen unalmas és 



lassú felfogású kupac tésztára, aki képtelen 
bármire a baleseti bejelentő űrlapok kitöltésén túl, 
erre vicces megjegyzéseket tesz nagyon profi 
módon, és ha erre képes, akkor kénytelen vagyok 
azt feltételezni, hogy van valami kis elenyésző 
esélye annak, hogy összeadja a kettő meg kettőt, 
és eredményül engem kap. Tényleg ott voltam a 
helyszínen. Úgyhogy minden ravaszságom a 
legnagyobb fokozatra kapcsoltam, és úgy 
döntöttem, hogy a nagy hazugság 
becsomagolásának időtálló taktikáját alkalmazom 
egy kis igazságba. 

– Nézze, nyomozó úr – magyaráztam 
fájdalmas, és némileg vonakodó hanghordozással, 
amire meglehetősen büszke voltam. Majd 
lehunytam a szemem, és vettem egy mély levegőt, 
abból az Oscar-díjas fajtából, ha engem 
kérdeznek. – Ne haragudjon, még mindig egy kicsit 
zavaros az egész. Azt mondták, kisebb 
agyrázkódást szenvedtem. 

– Azelőtt, hogy idejött volna, Dex? – kérdezte 
Coulter. – Vagy képes egyáltalán visszaemlékezni 
olyan régre, és arra, hogy mit keresett itt? 

– Emlékszem – mondtam vonakodva. – 
Csak… 

– Csak nem érzi túl jól magát – fejezte be 
Coulter helyettem. 

– Így van. 



– Megértem – nyugtatott meg a nyomozó, és 
egy őrült, irracionális pillanatra azt hittem, elenged. 
De nem: – Amit viszont nem tudok megérteni – 
folytatta könyörtelenül –, az, hogy mi a picsát 
csinált itt, amikor a kibaszott ház felrobbant a 
picsába. 

– Erről nem könnyű beszélnem – válaszoltam. 
– Ezt észrevettem – mondta Coulter. – 

Ugyanis egy szót sem beszélt még róla. Elmeséli 
nekem, Dex? – Ezzel kihúzta az ujját az üvegből, 
belekortyolt, majd visszadugta az ujját. Az üveg 
immár több mint félig üres volt, és úgy himbálózott, 
mint valamiféle fura és kínos művi testrész. Coulter 
megint megtörölte a száját. – Tudja, muszáj 
megtudnom, miről van szó – magyarázta. – Mert 
azt mondják, egy hulla van odabe’. 

Egy kisebb szeizmikus esemény vonult végig a 
gerincemen, a koponyám tetejétől egészen a 
sarkamig. 

– Hulla? – kérdeztem a tőlem megszokott 
szellemes ékesszólással. 

– Igen – erősítette meg Coulter. – Egy hulla. 
– Úgy érti, izé… halott? 
Coulter bólintott, távolságtartó érdeklődéssel 

szemlélve engem, és rettenetes volt rádöbbennem, 
hogy szerepet cseréltünk, és most én vagyok a 
hülye. 

– Pontosan – fejtette ki. – Mer’ benn volt a 
házban, amikor jött az a bumm, szóval, mint az 



ilyenkor lenni szokott, meghalt. De – folytatta – 
egyébként sem tudott volna elszaladni, úgy 
összekötözve meg minden. Ki csinál ilyet, 
megkötözni egy pasast, amikor a ház fel akar 
robbanni, érti maga ezt? 

– Ööö, hát… biztos a gyilkos volt – dadogtam. 
– Aha – bólogatott Coulter. – Szóval asziszi, a 

gyilkos ölte meg? 
– Ööö, igen – válaszoltam, és még a fejemben 

egyre hangosabbá váló dübörgés közepette is 
meg tudtam állapítani, hogy ez milyen ostobán és 
kevéssé meggyőzően hangzott. 

– Aha. Nem pedig maga, ugye? Úgy értem, 
nem maga kötözte össze a pasast, és dobott be 
egy Cohibát, vagy valami, ugye? 

– Nézze, én láttam, hogy hajt el a pasas, 
amikor a ház felrobbant – magyaráztam. 

– És ki volt az a pasas, Dex? Úgy értem, tudja 
a nevét, vagy valami? Mer’ az télleg nagyon sokat 
segítene. 

Lehet, hogy az agyrázkódásom továbbterjedt, 
de úgy éreztem, borzasztó bénultság uralkodik el 
rajtam. Coulter gyanít valamit, és bár ebben az 
esetben relatíve ártatlan voltam, mindenfajta 
nyomozás nagyon szomorú eredménnyel járna 
Dexterre nézve. Coulter nem vette le a tekintetét 
az arcomról, és nem is pislogott, úgyhogy 
kénytelen voltam mondani neki valamit, de még a 



kisebb agyrázkódásom ellenére is tudtam, hogy 
Weiss nevét nem adhatom meg. 

– Én, izé… az autó Kenneth Wimble nevén volt 
– mondtam puhatolózásképpen. 

Coulter bólintott. 
– Ugyanezé a pasasé a ház. 
– Igen. 
Coulter tovább bólogatott, mintha ennek lenne 

valami értelme, majd folytatta: 
– Aha. Szóval asziszi, hogy Wimble megkötözi 

ezt a pasit – a saját házában –, majd felrobbantja a 
házat, és elhúz az autóján, mondjuk, a nyaralójába 
Észak-Karolinába, ugye? 

Megint átfutott az agyamon, hogy több rejlik 
ebben az emberben, mint hittem, és ez nem volt 
kellemes gondolat. Azt hittem, Spongya Bobbal 
van dolgom, de Columbóvá változott, aki sokkal 
élesebb elmét rejt magában, mint amire 
elhanyagolt külseje következtetni enged. Engem, 
aki egész életemben szerepet játszottam, 
megtévesztett egy még jobb színész, és látván a 
korábban rejtett értelem csillogását Coulter 
szemében, rájöttem, hogy Dexter veszélyben van. 
Most minden ügyességemre és eszemre szükség 
lesz, és nem vagyok biztos benne, hogy az elég 
lesz. 

– Nem tudom, hová ment – mondtam, ami nem 
volt a legjobb kezdés, de más nem jutott eszembe. 



– Na persze. És azt sem tudja, kicsoda, ugye? 
Mer’ megmondaná, ha tudná. 

– Igen. 
– De fogalma sincs. 
– Nincs. 
– Hát remek, akkor mér’ nem mondja inkább 

azt el, hogy mit keresett itt? – kérdezte Coulter. 
És tessék, bezárult a kör, visszatértünk az 

eredeti kérdéshez, és ha jól válaszolok, akkor egy 
csapásra minden meg van bocsátva, de ha a 
hirtelen megeszesedett barátomnak nem tetszik a 
válasz, akkor elég nagy esélye van annak, hogy 
szétcincál, és kisiklatja a Dexter Expresszt. 
Derékig álltam a latrinában kötél nélkül, és az 
agyam lüktetett, ahogy megpróbálta kiverekedni 
magát a ködből, hogy csúcsformába kerüljön, de 
nem sikerült. 

– Szóval, szóval… – sütöttem le a szemem a 
földre, majd pillantottam messze balra, keresve a 
megfelelő szavakat egy rettenetes, kínos 
vallomáshoz. – Ő a húgom – jelentettem ki végül. 

– Kicsoda? – kérdezte Coulter. 
– Deborah. A társa. Deborah Morgan. 

Intenzíven van emiatt a pasas miatt, úgyhogy én… 
– fúlt belém a szó nagyon meggyőzően, majd 
vártam, hogy ki tudja-e vajon tölteni az üresen 
hagyott helyeket, vagy a cuki kis megjegyzései 
csak a véletlen művei voltak. 



– Ezt tudom – ismerte be. Ivott még egy 
kortyot az üdítőből, majd megint visszadugta az 
ujját az üveg nyakába, és tovább lóbálta. – Szóval 
akkor hogy talált erre a pasasra? 

– Egy általános iskolában ma reggel – 
válaszoltam. – Videózott az autójából, és sikerült 
elkapnom a rendszámát. És erre a helyre vezetett. 

Coulter bólintott. 
– Aha. És ahelyett, hogy elmondta volna 

nekem, vagy a főhadnagynak, vagy legalább egy 
közlekedési rendőrnek, úgy gondolta, hogy majd 
egyedül elkapja. 

– Igen – válaszoltam. 
– Mert Deborah bátyja. 
– Csak azt akartam, tudja… – 

magyarázkodtam. 
– Meg akarta ölni? – kérdezte, és a szavai 

jeges döbbenetet keltettek bennem. 
– Nem – válaszoltam. – Csak, csak… 
– Felolvasni a jogait? – érdeklődött Coulter. – 

Megbilincselni? Feltenni neki pár kemény kérdést? 
Felrobbantani a házát? 

– Attól tartok, izé – nyökögtem, mintha 
vonakodva bökném ki a csúf igazságot –, csak azt 
akartam, hogy, izé. Móresre tanítani egy kicsit. 

– Aha – válaszolta Coulter. – És azután? 
Vállat vontam, és egy kicsit úgy éreztem 

magam, mint egy kamasz fiú, akit rajtakaptak egy 
óvszerrel. 



– Azután bevittem volna – válaszoltam. 
– Nem megölte volna? – kérdezett vissza 

Coulter, megemelve az egyik elhanyagolt 
szemöldökét. 

– Nem – tiltakoztam. – Hogy tudnám, izé…? 
– Nem leszúrni akarta, és mondjuk azt 

mondani neki, hogy ezt a húgomért kapod? 
– Ne már, nyomozó úr. Én? – És nem 

állíthatom, hogy a szempillámat is 
megrezegtettem, de mindent bevetettem, hogy úgy 
nézzek ki, mint az Aktakukac Kommandó alapító 
tagja, a fedőszemélyiségemről kialakult képpel 
összhangban. 

Coulter pedig csak bámult egy hosszú, és 
nagyon kellemetlen percen át. Majd megint 
megcsóválta a fejét. 

– Nem is tudom, Dex – dünnyögte. – Ez így 
nem igazán stimmel. 

Fájdalmas, zavart pillantást vetettem rá, és 
csak részben kellett megjátszanom. 

– Hogy érti? – kérdeztem. 
Coulter ivott még egy kortyot az üdítőjéből. 
– Maga mindig a szabályok szerint játszik – 

sorolta. – A húga rendőr. Az apja is rendőr volt. 
Magára soha, de soha nincsen panasz. Igazi 
kiscserkész. Most pedig, egyszer csak átváltozik 
Rambóvá? – olyan arcot vágott, mintha valaki 
fokhagymát rakott volna a Mountain Dew-jába. – 



Lemaradtam volna valamiről? Tudja, 
olyasvalamiről, aminek értelme is van? 

– Ő a húgom – ismételtem meg, de ez még az 
én fülemnek is nagyon gyengén muzsikált. 

– Ja, ez már lejött – válaszolta Coulter. – Más 
egyéb? 

Úgy éreztem magam, mintha egy lassított 
felvételben ragadtam volna, miközben nagy és 
súlyos dolgok zúgnak el mellettem. Lüktetett a 
fejem, a nyelvem majd’ kidagadt a számból, és a 
legendás borotvaeszem is cserbenhagyott. Coulter 
csak nézte, ahogy némán és fájdalmasan 
megcsóválom a fejem, én meg arra gondoltam, 
hogy ez egy nagyon veszedelmes ember. De 
hangosan csak annyit sikerült kinyögnöm: 

– Nagyon sajnálom. 
Coulter még egy pillanatig engem bámult, majd 

elfordult. 
– Kezdem azt hinni, hogy talán Doakesnak 

igaza volt magával kapcsolatban – mondta, majd 
átsétált az utca túloldalára, hogy beszéljen a 
tűzoltókkal. 

Remek. Doakes nevének elhangzása tökéletes 
befejezése volt ennek a lenyűgöző 
beszélgetésnek. Alig tudtam megállni, hogy ismét 
meg ne csóváljam a fejem, de a kísértés nagyon 
erős volt, mert úgy tűnt, hogy ami pár napja még 
egy józan és rendezett univerzum volt, az hirtelen 
vad és megállíthatatlan táncba kezdett. Először 



belesétálok egy csapdába, és majdnem 
Embertelen Fáklyává változom, utána arról az 
emberről, akit eddig csak közlegénynek tartottam 
az értelem ellen indított harcban, kiderül, hogy 
sokkal komolyabb mélységeket rejt, mint 
gondoltam, és az egészet az koronázza meg, hogy 
úgy tűnik, egy csapatban játszik a legfőbb 
ellenségem, Doakes maradványaival, és nagyon 
úgy néz ki, hogy ott folytatja, ahol Doakes 
abbahagyta szegény üldözött Dexter háborgatását. 
Mi lesz vajon ebből? 

És mintha ez nem lenne elég – én személy 
szerint úgy véltem, hogy bőven az –, még mindig 
nagy veszélyben vagyok Weiss, és az ő ellenem 
irányuló, ismeretlen tervei miatt. 

Összegezve, arra a következtetésre jutottam, 
hogy életemnek ebben a szakaszában sokkal 
szívesebben lennék valaki más. Sajnos ez egy 
olyan trükk, amit nem sikerült elsajátítanom. Mivel 
semmi más dolgom nem volt, mint hogy a szinte 
elkerülhetetlen végzetemen töprengjek, ami 
mérföldes léptekkel közeledik felém szinte minden 
irányból, odasétáltam az autómhoz. És termé-
szetesen, mivel még biztos nem szenvedtem 
eleget, egy karcsú, kísértetszerű alak lépett le a 
járdáról, és igazította hozzám a lépteit. 

– Maga itt volt, amikor ez történt – jelentette ki 
Israel Salguero. 



– Igen – ismertem be, és eltöprengtem, hogy 
vajon a következő pillanatban egy műhold fog-e 
letérni a pályájáról, hogy a fejemre essen. 

Salguero egy pillanatig csak hallgatott, majd 
megállt, én pedig felé fordultam. 

– Tudja, hogy maga után nem nyomozok. 
Úgy gondoltam, hogy ez igazán rendes dolog 

tőle, de figyelembe véve, hogyan alakultak a 
dolgok az utóbbi pár órában, jobbnak tűnt, ha csak 
bólintok, úgyhogy ezt tettem. 

– De úgy tűnik, hogy ami itt történt, az 
kapcsolatban van a húga esetével, ami pedig 
része a nyomozásomnak – tette hozzá, én meg 
örültem, hogy nem mondtam semmit. Sőt, annyira 
örültem, hogy úgy döntöttem, a továbbiakban 
igyekszem mindig csak hallgatni. 

– Tisztában van azzal, hogy az egyik 
legfontosabb feladatom az, hogy fényt derítsek 
mindenfajta önkényeskedésre bármelyik kollégánk 
részéről – folytatta Salguero. 

– Igen – válaszoltam. Végül is, ez csak egy 
szó. 

Salguero bólintott. Még mindig nem vette le a 
szemét az arcomról. 

– A húga előtt nagyon ígéretes karrier állhat – 
jelentette ki. – Nagyon nagy kár lenne, ha valami 
ilyesmi belerondítana. 

– Még mindig eszméletlen – emlékeztettem. – 
Semmit nem csinált. 



– Nem, ő valóban nem csinált semmit – értett 
egyet Salguero. – És maga? 

– Én csak megpróbáltam megkeresni azt, aki 
leszúrta – védekeztem. –Semmi rosszat nem 
csináltam. 

– Hát persze – helyeselt Salguero. Várta, hogy 
mondok-e esetleg még valamit, de nem tettem, 
úgyhogy egy kis idő múlva, ami néhány hétnek 
tűnt, elmosolyodott, megveregette a karom, és 
átsétált az utca túloldalára, ahol Coulter ácsorgott 
és iszogatott a Mountain Dew-jából. Néztem, 
ahogy beszélgetnek, rám néznek, majd 
visszafordulnak a füstölgő ház felé. És miközben 
arra gondoltam, hogy aznap délután engem már 
nem érhet meglepetés, megfordultam, és az 
autómhoz battyogtam. 

A szélvédőt betörte a háznak egy darabja. 
Sikerült megállnom, hogy könnyekben törjek ki. 

Beszálltam és hazavezettem a törött szélvédőt 
nézve, és a fejem lüktetését hallgatva. 

 
 



 
 
 
 
 

HUSZONHARMADIK FEJEZET 
 
 
Rita még nem volt otthon, amikor 

megérkeztem, mivel a kirobbanó balszerencse-
sorozatomnak köszönhetően egy kicsit előbb 
értem haza. A ház nagyon üresnek tűnt, És egy 
percig csak álltam ott a bejárati ajtó mellett, a 
természetellenes csendet hallgatva. Egy cső 
zörgött a ház hátuljában, majd bekapcsolt a 
légkondicionáló, de ezek nem az élet neszei 
voltak, és én még mindig úgy éreztem magam, 
mintha egy filmbe estem volna bele, ahol mindenki 
mást elraboltak egy űrhajóval. A púp a fejemen 
még mindig lüktetett, én pedig nagyon fáradt és 
magányos voltam. Odamentem a kanapéhoz, és 
úgy huppantam bele, mintha hirtelen az összes 
csontom eltűnt volna. 

Egy szusszanásnyi időt töltöttem ott fekve a 
nagy rohanás közepette. Tudtam, hogy még 
mindig a tettek mezejére kellene lépnem, le kellene 
vadásznom Weisst, szemtől szemben megküzdeni 
vele, és legyőzni a saját terepén, de valamilyen 
oknál fogva képtelen voltam megmozdulni, az a 



csúf kis hang pedig, ami eddig hajtott, most nem 
hangzott túl meggyőzően, mintha őrá is ráfért 
volna egy kávészünet. Szóval csak feküdtem ott, 
arccal lefelé, és megpróbáltam újra átélni azt a 
sürgető érzést, ami kifújt belőlem, de semmit nem 
sikerült éreznem, leszámítva, mint már említettem, 
a kimerültséget és a fájdalmat. És ha valaki rám 
kiabált volna, hogy „Vigyázz, mögötted! Fegyver 
van nála!”, akkor valószínűleg csak annyit 
morogtam volna unottan, hogy húzzon egy számot, 
és várjon a sorára. 

Nem tudom, mennyivel később, de a mindent 
betöltő kékségre ébredtem, és ezt egyáltalán nem 
értettem, amíg képes nem lettem fókuszálni. És 
akkor ott állt Cody, csupán tizenöt centire a 
fejemtől, a láthatóan vadiúj kiscserkész-
egyenruhájában. Felültem, amitől olyan 
harangozás indult meg a fejemben, mint egy 
templomtoronyban, és ránéztem. 

– Azt a mindenit – szólaltam meg –, milyen 
hivatalosan nézel ki. 

– Hülyén nézek ki – válaszolta Cody. – 
Rövidnadrág. 

Végignéztem rajta, ahogy ott állt a sötétkék 
ingjében és rövidnadrágjában, a kis sapkában a 
feje búbján, és a kendővel a nyaka körül, és 
igazságtalannak találtam, hogy pont a 
rövidnadrágot pécézte ki. – Mi a baj a 



rövidnadrággal? – kérdeztem. – Mindig 
rövidnadrág van rajtad. 

– Rövidnadrágos egyenruha – foglalta össze 
Cody, mintha ez valamiféle támadás lenne az 
emberi méltóság utolsó bástyája ellen. 

– Rengetegen hordanak rövidnadrágos 
egyenruhát – védtem a mundért elszántan 
ösztökélve az elmém, hogy találjon már legalább 
egy példát. 

Cody nagyon kétkedő pillantást vetett rám. 
– Kik? – kérdezte. 
– Hát, a postások is rövidnadrágban járnak… – 

De gyorsan elhallgattam, mert az a pillantás, amit 
Cody rám vetett, hangosabb és beszédesebb volt, 
mint bármi, amit mondhatott volna. – És, izé, a brit 
katonák is rövidnadrágot viseltek Indiában – tettem 
hozzá szinte teljesen reménytelenül. 

Cody még egy pillanatig csak szótlanul nézett 
rám, mintha csúnyán cserbenhagytam volna, 
amikor mindent egy lapra tettünk fel. Majd még 
mielőtt találtam volna egy újabb remek példát, Rita 
viharzott be a szobába. 

– Ó, Cody, nem ébresztetted fel, ugye? Szia, 
Dexter, vásárolni voltunk, és mindent megvettünk, 
amire Codynak szüksége lesz a kiscserkészeknél, 
szerintem azért nem tetszik neki a rövidnadrág, 
mert Astor mondott valamit, ó, te jóságos ég, mi 
történt a fejeddel? – mondta végigszaladva két 



oktávon és nyolcfajta érzelmi töltésen, levegővétel 
nélkül. 

– Semmiség – válaszoltam, – csak hússeb –, 
mert ezt mindig is el akartam sütni egyszer, bár 
nem igazán vagyok tisztában azzal, hogy mit is 
jelent. Hát nem minden seb hússeb, hacsak 
valahogy módot nem talál arra, hogy elkerülje a 
húst, és rögtön a csontba kerüljön? 

Mindenesetre Rita kész aggodalomcirkuszt 
rendezett, rögtön elszalajtotta Codyt és Astort 
jeges borogatásért, egy díszpárnáért és egy 
csésze teáért, még mielőtt lealélt volna mellém a 
kanapéra, és követelni kezdte volna, hogy 
mondjam el, mi történt azzal a szegény, drága 
fejemmel. Beavattam a borzalmas részletekbe – 
esetleg egy vagy két lényegtelen apróságot 
kihagytam, mint például hogy mit kerestem annál a 
háznál, amit felrobbantottak, csak hogy 
megöljenek –, és miközben meséltem, döbbenten 
láttam, hogy Rita szeme egyre nagyobb és 
nedvesebb lesz, amíg ki nem árad, és könnyek 
nem kezdenek leszaladni az arcán. Tényleg 
nagyon hízelgő volt, hogy egy semmi kis 
koponyasérülés ilyen komoly hidrotechnikai 
folyamatokat tud eredményezni, ha rólam van szó, 
de ugyanakkor kicsit kellemetlen volt, hogy 
fogalmam sem volt, hogyan reagáljak. 



Szerencsére nem esett csorba színészóriási 
hírnevemen, mert Rita kétséget sem hagyott afelől, 
hogyan kellene viselkednem. 

– Te csak maradj itt és pihenj – utasított. – 
Csend és pihenés kell, amikor az ember így beveri 
a fejét. Mindjárt csinálok egy kis levest. 

Eddig nem tudtam, hogy a leves jót tesz az 
agyrázkódásnak, de Rita láthatóan nagyon biztos 
volt ebben, és pár gyengéd arcsimítás, továbbá 
egy könnyed csók után, amit a pukli mellé nyomott, 
már fel is kelt, hogy kiszaladjon a konyhába, ahol 
visszafogott zörgés támadt, aminek nem sokkal 
később már fokhagyma-, hagyma-, majd 
csirkeillata volt, én pedig félálomba merültem, ahol 
még a fejem enyhe lüktetése is távolinak, 
otthonosnak és már-már kellemesnek tűnt. 
Kíváncsi voltam, Rita hozna-e nekem levest, ha 
letartóztatnának. Kíváncsi voltam, Weissnek van-e 
bárkije, aki levest visz neki. Reméltem, hogy nincs 
– kezdtem egyre kevésbé kedvelni, és szerintem 
semmiképpen nem érdemel levest. 

Astor jelent meg az ágyam mellett, 
félbeszakítva az ábrándozásomat. 

–Anya azt mondta, beverted a fejed – 
jelentette ki. 

– Igen, így van – ismertem be. 
– Megnézhetem? – kérdezte Astor, engem 

pedig olyan mélyen meghatott az aggodalma, hogy 
lehajtottam a fejem, láthatóvá téve ezáltal a duzza-



natot, és az összeragadt hajamat, ahol korábban 
vérzett. 

– Nem tűnik vészesnek – közölte velem Astor 
egy kicsit csalódott hangon. 

– Nem is az – válaszoltam. 
– Szóval akkor nem fogsz meghalni, ugye? – 

érdeklődött Astor udvariasan. 
– Még nem – nyugtattam meg. – Amíg 

megcsinálod a leckédet, addig biztosan életben 
maradok. 

Astor biccentett, a konyha felé pillantott, majd 
kijelentette: 

– Utálom a matekot. – Ezzel kislattyogott a 
szobából, feltételezhetően azért, hogy közelebbről 
utálja a matekot. 

Én még egy kicsit szunyókáltam. Végül 
megérkezett a leves, és bár nem állítanám teljes 
határozottsággal, hogy jót tett a fejsérülésemnek, 
de rosszat biztos nem. Mint már elképzelhető, 
hogy említettem, amit Rita a konyhában művel, az 
messze túlmutat a halandók képzeletén, és egy 
nagy adag csirkehúsleves után kezdtem úgy 
érezni, hogy a világ úgy általában megérdemel 
még egy esélyt. Rita egész idő alatt körülöttem 
sürgölődött, amit általában nem szeretek annyira, 
de most megnyugtató volt, úgyhogy hagytam, hogy 
felrázza a párnáimat, törölgesse a homlokomat egy 
hűvös kendővel, és megmasszírozza a nyakamat, 
amikor elfogyott a húsleves. 



Csakhamar eltelt az este, és Cody és Astor 
bejöttek, hogy jó éjszakát kívánjanak. Rita 
beterelte őket az ágyukba, és betakargatta a két 
gyereket, én meg kitántorogtam a fürdőszobába 
fogat mosni. Éppen amikor nagyon elkaptam a 
ritmust a fogkefével, fél szemmel észrevettem a 
tükörképemet a csap felett. A hajam minden 
irányba szétállt, egy véraláfutás volt az arcomon, 
és a szemem szokásos élénk, jókedvűen üres 
csillogása ezúttal nem volt jelen. Úgy néztem ki, 
mint egy nem túl hízelgő rendőrségi fotón, azon a 
fajtán, amelyiknek a frissen rabosított alanya még 
mindig nem teljesen józan, és úgy próbál 
visszaemlékezni, hogy mit is követett el, és hogy 
kapták el. Reméltem, hogy ez nem valami rossz 
ómen. 

Annak ellenére, hogy egész este mást se 
csináltam, csak a kanapén fetrengtem és 
szunyókáltam, majd’ összeestem, olyan álmos 
voltam, és a fogmosás elvitte a maradék 
energiámat is. De sikerült a saját lábamon eljutnom 
az ágyig, és miközben a párnák közé rogytam, arra 
gondoltam, hogy most elvonulok álomországba, és 
majd reggel aggódom minden más miatt. De lám, 
Ritának más tervei voltak. 

Miután elhalt az esti ima csendes zümmögése 
a gyerekek szobájában, hallottam, hogy Rita nyit 
be a fürdőszobába, és folyatja a vizet egy darabig, 
és már majdnem elaludtam, amikor felsuhogott a 



lepedő, és valami, aminek olyan illata volt, mint 
egy nagyon agresszív orchideának, becsusszant 
mellém az ágyba. 

– Hogy érzed magad? – kérdezte Rita. 
– Sokkal jobban – válaszoltam, és hogy 

lerójam a tartozásomat, hozzátettem: – A leves 
szerintem sokat segített. 

– Akkor jó – válaszolta Rita, és lerakta a fejét a 
mellkasomra. Egy darabig csak feküdt ott, én meg 
éreztem a lélegzetvételét a mellkasomon, és azon 
töprengtem, vajon el tudok-e aludni, ha így nyomja 
a bordámat. De azután a lélegzetvétele 
szaggatottabbá vált, és ráébredtem, hogy Rita sír. 

Kevés olyan dolog van a világon, ami előtt 
értetlenebbül állok, mint egy nő könnyei előtt. 
Tisztában vagyok azzal, hogy valami megnyugtatót 
kell ilyenkor tennem, majd menni, és lemészárolni 
a sárkányt, aki miatt kitört a sírás, de 
tapasztalataim szerint, már amennyi van a nőkkel 
kapcsolatban, a könnyek soha nem akkor 
bukkannak fel, amikor illene, és soha nem arról 
szólnak, amit az ember gondol, és ennek 
eredményeképpen az embernek nem marad más 
lehetősége, csak valami idétlenség, mint például 
hogy simogassa a másik fejét, és azzal 
vigasztalgassa, hogy semmi baj, miközben 
reménykedik, hogy elérkezik az a pont, amikor a 
nő azért beavatja abba, hogy miről is van szó. 



De Dexterről igazán nem állíthatjuk, hogy ne 
lenne csapatjátékos, úgyhogy átkaroltam Ritát, és 
simogatni kezdtem a fejét, miközben azt mondo-
gattam, hogy minden rendben. Függetlenül attól, 
hogy ez mekkora hülyeségnek hangzott, úgy 
éreztem, hatalmas előrelépés a „semmi baj”-hoz 
képest. 

És valóban, Rita válaszát képtelenség lett 
volna előre megjósolni. 

– Nem bírnám ki, ha elveszítenélek – mondta. 
Határozottan nem terveztem elveszni, és ezt 

boldogan meg is mondtam volna neki, de Rita még 
csak most kezdett belejönni a dologba, és a néma 
zokogás rázta a testét, és táplálta a mellkasomon 
csörgedező kis sós vizű patakot. 

– Ó, Dexter – hüppögte. – Mit csinálnék, ha 
téged is elveszítenélek? 

És így, ezzel az „is”-sel hirtelen hozzá lettem 
csapva egy váratlan és ismeretlen társasághoz, 
feltételezhetően azokhoz az emberekhez, akiket 
Rita óvatlanul nem rakott a helyére, így könnyen 
elvesztek, és semmilyen utalást nem kaptam arra 
nézve, hogyan sikerült helyet kapnom ebben a 
csoportban, és egyáltalán, ki van még benne. 
Vajon az első férjére gondolt, a kábítószerfüggőre, 
aki őt, Codyt és Astort addig verte és bántalmazta, 
amíg a traumától az ideális családommá nem 
váltak? Ő most börtönben van, és határozottan 
egyetértek abban, hogy ily módon elveszni nem 



akarok. Vagy van valahol egy másik sor eltűnt 
személy, akik valahogy kicsusszantak Rita 
életének résein, és elmosta őket a véletlen 
zivatara? 

És akkor, mintha csak még további 
bizonyítékot akarna szolgáltatni arra, hogy a 
reakcióit egy anyahajóról vezérlik, ami a Plútó 
mögött bujkál, Rita arca elkezdett lefelé csúszni a 
mellkasomon, át a hasamra, szeretném kiemelni, 
hogy még mindig zokogva, és könnycseppeket 
hagyva maga után, amik egyre hidegebbek lettek. 

– Csak feküdj nyugodtan – szólított fel. – 
Agyrázkódással inkább ne erőltesd meg magad. 

Mint már említettem, az ember soha nem 
tudhatja, mi lesz a program, amikor egy nő 
bekapcsolja a könnyeket. 

 
 



 
 
 
 
 

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET 
 
 
Az éjszaka közepén felébredtem, és azt 

kérdeztem magamban, hogy de hát mit akar? Nem 
tudom, hogy ezt a kérdést miért nem tettem fel 
korábban, és hogy miért merült fel bennem pont 
most, a kényelmes kis ágyamban fekve a 
csendesen horkoló Rita mellett. De felmerült, és 
immár ott csapódott ide-oda a Dexter-tó felszínén, 
úgyhogy muszáj volt kezdenem vele valamit. A 
fejem belül még mindig merevnek tűnt, mintha 
nedves homokkal lett volna kitömve, és pár percig 
csak feküdtem ott, képtelenül arra, hogy bármit is 
tegyek, azon kívül, hogy ismételgetem a kérdést: 
mit akar? 

Mit akar Weiss? Ő nem csak egyszerűen a 
saját Utasát táplálja, erről meg voltam győződve. 
Semmiféle együttérző megnyilvánulást nem 
tapasztaltam az enyémtől, sehol Weiss vagy a 
munkája közelében, pedig ez általában 
bekövetkezik egy másik Jelenlét jelenlétében. 

És ahogy az egészhez hozzáállt, ahogy már 
eleve halott testekkel kezdte, ahelyett, hogy sajátot 



csinált volna – amíg meg nem ölte Deutschot –, az 
is amellett szólt, hogy Weisst valami egészen más 
hajtja. 

De mi? Lefilmezte a hullákat. Lefilmezte 
azokat, akik a hullákat bámulták. És lefilmezett 
engem is játék közben, ami egyedülálló felvétel, 
valóban, de az egész nem állt össze semmi 
értelmes dologgá. Mi ebben az élvezet? Én sehol 
nem találtam, és ez lehetetlenné tette, hogy 
bejussak Weiss fejébe, és megfejtsem őt. A 
normális, egészségesen fejlett pszichopatákkal, 
akik azért gyilkolnak, mert őszinte örömüket lelik a 
jól végzett munkájukban, soha nem volt gondom. 
Őket nagyon is jól megértem, mert én is közéjük 
tartozom. De Weiss-szel nem volt közös pontunk, 
nem volt olyan terület, ami elősegítette volna az 
empátiát, és emiatt fogalmam sem volt, hova megy 
és mit tesz legközelebb. Volt egy nagyon rossz 
előérzetem, hogy bármi is legyen az, nekem nem 
fog tetszeni, de azt illetően semmi megérzésem 
nem volt, hogy konkrétan mi lesz az, és ez sem 
tetszett. 

Egy ideig csak feküdtem ott az ágyban és 
gondolkoztam – vagyis próbáltam gondolkozni, 
mivel a Dexter anyahajó még láthatóan nem állt 
készen arra, hogy teljes gőzzel hasítsa a 
hullámokat. De semmire nem jutottam. Nem jöttem 
rá, mit akar. Nem jöttem rá, mit fog tenni 
legközelebb. Coulternek bököm a csőrét. 



Salguerónak is, Doakesnál pedig meg természe-
tesen soha el se múlt ez a dolog. Debs még mindig 
kómában van. 

A pozitív oldalon pedig az áll, hogy Rita főzött 
egy nagyon finom levest. Ő tényleg nagyon jó 
hozzám – jobbat érdemelne nálam, bár ezzel 
egyértelműen nincs tisztában. Láthatóan úgy véli, 
hogy megvan mindene: én, a gyerekek, és most 
jöttünk haza Párizsból is. És bár ezeket a dolgokat 
tényleg a magáénak vallhatta, egyik sem az, 
aminek Rita véli. Olyan volt, mint egy anyajuh egy 
farkasfalkában, és csupa fehér gyapjat látott maga 
körül, amikor valójában a többiek a szájukat 
nyalogatva várták, hogy mikor fordít nekik hátat. 
Dexter, Cody és Astor szörnyetegek. Párizs pedig 
– hát, ott tényleg franciául beszéltek, pont, mint 
remélte. De Párizsnak is megvolt a maga saját, 
egyedi szörnyetege, mint az a kedves kis kitérőnk 
során a művészeti galériában bebizonyosodott. Mi 
is volt a címe? „Jennifer lába.” Nagyon érdekes; 
sok éve vagyok a szakmában, de még mindig meg 
tudott lepni, és ezért mostanában némi 
melegséggel szoktam visszagondolni Párizsra. 

Jennifer, illetve az ő lába, és Rita ekcentrikus 
előadása, illetve Weiss ügyködései közepette 
csupa meglepetésből állt újabban az életem, és 
mind egy dolgot látszott bizonyítani: az emberek 
tényleg megérdemlik, ami velük történik, hát nem? 



Lehet, hogy ez nem válik dicséretemre, de én 
nagyon megnyugtatónak találtam ezt a gondolatot, 
és nem sokkal később vissza is aludtam. 

Másnap reggelre sokkal tisztább lett a fejem; 
hogy Rita figyelmességeitől, vagy a velem született 
gyors regenerálódási képességtől, azt nem tudnám 
megmondani. Mindenesetre üzemképesen 
működő és elképesztően hatékony agyállomány 
állt a rendelkezésemre, amikor kiugrottam az 
ágyból, és ez nagyon jó volt. 

A dolog negatív oldala viszont az volt, hogy 
bármelyik hatékonyabb elmének, amelyik ráébred, 
hogy olyan helyzetben van, mint amilyenben én 
találtam magam, nagyon erős késztetést kell 
legyőznie, hogy pánikba essen, összepakoljon, és 
kirohanjon az országból. De még a legmagasabb 
fokozaton működő agyammal sem tudtam 
elképzelni olyan helyet a világon, ahol 
biztonságban lennék attól a zűrtől, amibe juttattam 
magam. 

De az életben nagyon kevés valódi választási 
lehetősége van az embernek, és ezek is 
legnagyobbrészt borzasztóak, úgyhogy elindultam 
munkába, eltökélten, hogy megtalálom Weisst, és 
nem nyugszom, amíg a markomban nem tartom. 
Még mindig nem értettem őt, vagy hogy mi a célja, 
de ez nem jelenti azt, hogy megtalálni sem tudom. 
Semmiképpen; Dexter félig vadászkopó, félig 
bulldog, és amikor szagot fog, akkor az áldozata 



akár önként fel is adhatja magát, hogy időt és 
fáradságot takarítson meg. Elgondolkoztam azon, 
hogy ezt vajon hogyan lehetne Weiss tudomására 
hozni. 

Egy kicsit korán értem be munkába, úgyhogy 
sikerült rátennem a kezem egy csésze kávéra, 
aminek már majdnem kávéíze volt. Odavittem az 
asztalomhoz, leültem a számítógépem elé, és 
munkához láttam. Pontosabban nekiláttam ahhoz, 
hogy a képernyőmre meredve megpróbáljam 
kiötölni, hogyan láthatnék munkához. A legtöbb 
rendelkezésemre álló információt már felhasz-
náltam, és úgy éreztem magam, mintha 
zsákutcába jutottam volna, mégpedig nem abba a 
fajtába, amit egyébként szeretek. Weiss egy 
lépéssel előttem járt, és be kellett látnom, hogy 
most már akárhol is lehet; a közelben is bujkálhat, 
vagy visszamehetett Kanadába, nem tudhattam. 
És bár azt hittem, hogy az agyam visszanyerte 
korábbi képességeit, de ez sem segített megoldást 
találni. 

Megpróbáltam pontokba szedni, hogy mit 
tudok, és rá kellett jönnöm, hogy nem tudok annyit, 
amennyit pontokba lehetne szedni. Hol lehet 
Weiss? Nem tudom, gondolom, akárhol. Mi lesz a 
következő lépése? Nem tudom, szinte bármi lehet. 
Mit akar? Hát, ebbe már beletört a fogunk előző 
éjjel, és a kis dolgozósarkomban üldögélve sem 
leltem a választ. Minden, az internet segítségével 



lenyomozható szálat kimerítettem már, és többször 
megnéztem magam a YouTube-on, mint azt az 
illendőség engedné… 

Valahol a messzeségben, a Dexter elméjének 
horizontját ostromló jeges csúcsokon egy 
jelzőzászló kúszott fel a zászlórúdra, és kezdett 
lobogni a szélben. A távolba meredtem, 
megpróbáltam kivenni az üzenetet, és végül 
sikerült is: „öt!”. Belepislogtam a ragyogásba, és 
még egyszer elolvastam. Öt. 

Kedves kis szám ez az ötös. Megpróbáltam 
visszaemlékezni, hogy prím-e, és rá kellett jöjjek, 
hogy nem tudom, mi az, hogy prím. De ebben a 
pillanatban nagyon szívesen láttam ezt a számot, 
mert eszembe jutott, hogy miért is fontos, lett 
légyen prím vagy sem. 

Öt videofelvétel volt Weiss YouTube oldalán. 
Egy mindegyik helyszínről, ahol Weiss kiállította a 
hulláit, egy Dexterről móka közben… és még egy, 
amit nem tudtam megnézni, mert becsattogott 
Vince, és munkára szólított fel. Nem lehet egy 
újabb „Új Miami” reklámszpot Deutsch testével, 
mert azt Weiss még mindig filmezte, amikor 
kiértem a helyszínre. Úgyhogy valami más lesz. És 
bár nem igazán számítottam arra, hogy kiderül 
belőle, hogy kaphatnám el Weisst, szinte biztosan 
kiderül belőle valami, amit még nem tudok. 

Megragadtam az egeret, és türelmetlenül a 
YouTube-ra navigáltam, majd végigkattintgattam 



az Új Miami oldalig. Azóta sem változott, még 
mindig narancsszínű háttér világította meg a 
képernyőt a lángoló betűk mögött. És jobboldalt ott 
sorakozott az öt videó, szépen elrendezve miniatűr 
nézetben, éppen, ahogy emlékeztem. 

Az ötös számú, fentről az utolsó, nem képet 
mutatott, csak valami zajos feketeséget. Fölévittem 
a kurzort, és rákattintottam. Egy másodpercig 
semmi nem történt; utána egy vastag fehér vonal 
lüktetett végig a képen balról jobbra, és 
trombitaszó harsant, ami mintha ismerős lett volna 
valahonnan. Majd egy arc jelent meg a képen – 
Doncevic, mosolygósan, szálló hajjal, és egy hang 
kezdte énekelni, hogy „Hol volt, hol nem volt…” – 
én meg rájöttem, hogy miért volt ismerős a zene. 

A Brady Bunch tv-sorozat zenéje volt. 
A rettenetesen vidám muzsika 

meglepetésszerűen ért, és csak néztem, ahogy a 
hang azt trillázta: 

– Volt egyszer egy srác, akit Alexnek hívtak, 
unatkozott egyedül, és változást kívánt. – Ekkor az 
első három hulla jelent meg balra Doncevic vidám 
arcától. Ő felnézett rájuk, és elmosolyodott, a dal 
pedig folytatódott. A holttestek még vissza is 
mosolyogtak, az arcukra ragasztott maszkok jóvol-
tából. 

A fehér csík megint végigfutott a képernyőn, és 
a hang folytatta. 



– És volt egyszer egy srác, akit Brandonnek 
hívtak, és akinek tengernyi volt az ideje. – Egy férfi 
arcképe jelent meg középen – Weissé? Olyan 
harmincas lehetett, körülbelül egykorú 
Donceviccsel, de ő nem mosolygott, miközben a 
dal folytatódott. – És ők ketten vígan éltek, de lám, 
Brandon egyszer csak magára maradt. – Három 
kis négyzet jelent meg a képernyő jobb oldalán, és 
mindegyikben egy-egy sötét, zajos kép volt, éppen 
olyan ismerősek, mint a zene, de kicsit 
máshonnan: ezúttal három olyan jelenetről volt 
szó, amit a Dexter főszereplésével készült videóból 
emeltek ki. 

Az elsőn az látszott, ahogy Doncevic teste a 
kádba esik. A második Dexter karját mutatta, amint 
felemeli a fűrészt, a harmadikon pedig a fűrész 
lecsapott Doncevicre. Mindhárom rövid, két 
másodperces részlet volt, amelyek újra és újra 
lefutottak, miközben a dal folytatódott. 

A középső ablakból Weiss felnézett, miközben 
a hang így folytatta: 

– De egy szép napon Brandon Weiss elkapja 
majd, aki ezt tette, hiába szalad. Semmit nem 
tehetsz, már nem menekülsz, mert miattad lettem 
én kibaszott dühös. 

A vidám dallam tovább dübörgött, ahogy Weiss 
is beszállt: 



– Kibaszott dühös, kibaszott dühös, mikor 
Alexet megölted, akkor lettem én – kibaszott 
dühös. 

De ekkor ahelyett, hogy ő is boldogan 
elmosolyodott volna, és beleolvadt volna az első 
jelenetbe, Weiss arca egyre nagyobb lett, amíg be 
nem töltötte az egész képernyőt, és akkor azt 
mondta: 

– Én szerettem Alexet, te pedig elvetted tőlem, 
pont, amikor kezdtünk belelendülni. Bizonyos 
szempontból ez nagyon vicces, mert ő volt az, aki 
azt mondta, hogy ne öljünk meg senkit. Szerintem 
meg úgy… igazabb… – Fintorgott egyet, majd 
megkérdezte: – Van ilyen szó egyáltalán? – 
Röviden és keserűen felnevetett, majd folytatta: – 
Alex találta ki, hogy a hullaházból szerezzünk 
hullát, és akkor nem kell megölnünk senkit. És 
amikor te elvetted őt tőlem, akkor pont azt vetted 
el, ami visszatartott engem a gyilkolástól. 

Egy másodpercig csak nézett a kamerába. 
Majd nagyon halkan azt mondta: 

– Köszönöm. Igazad volt. Tényleg élvezem. És 
nem hagyom abba. – Ezzel furcsán elmosolyodott, 
mintha valamit viccesnek találna, de nem lenne 
kedve nevetni. – Tudod, egy kicsit csodállak. 

Ezzel elsötétült a képernyő. 
Amikor sokkal fiatalabb voltam, úgy éreztem, 

nem igazság, hogy nekem nincsenek érzelmeim. 
Láttam azt a hatalmas szakadékot, ami közöttem 



és az emberiség között tátong, amit az általam 
érezhetetlen érzelmek teremtettek meg, és 
gyűlöltem. De az egyik ilyen érzelem a lelkifurdalás 
– ami azt illeti, ez az egyik leggyakoribb és 
legerősebb – és amikor rájöttem, hogy Weiss azt 
akarja mondani, hogy én indítottam el a gyilkolás 
útján, arra is ráébredtem, hogy most illene némi 
lelkifurdalást éreznem, és nagyon örültem, hogy 
mégsem érzek. 

Lelkifurdalás helyett megkönnyebbülés töltött 
el. Hűvös hullámokban lüktetett át rajtam, és 
megtörte a feszültséget, ami egyre jobban szorított 
belülről. Teljes mértékben, és őszintén 
megkönnyebbültem – mert most már tudtam, hogy 
mit akar Weiss. Engem akar. Ezt nem mondta ki, 
de benne volt; legközelebb rajtad és a tieiden a 
sor. És a megkönnyebbülést a hideg sürgetés 
követte, a belső szelvények lassú nyújtózása és 
megfeszülése, ahogy a Sötét Utas elkapta a 
kihívást Weiss hangjában, és ennek megfelelően 
reagált. 

Ez is nagy megkönnyebbülés volt. Az Utas 
egészen mostanáig néma maradt, semmi 
mondanivalója nem volt a kikölcsönzött 
holttestekről, még akkor sem, ha kaspóvá vagy 
ajándékkosárrá változtatták őket. De most veszély 
fenyeget minket, egy másik ragadozó szaglássza a 
nyomunkat és fenyegeti azt a területet, amit már 
megjelöltünk. És ez olyan kihívás, amit nem 



hagyhatunk szó nélkül, egy pillanatra sem. Weiss 
bejelentette, hogy eljön – és az Utas végre 
felébredt szendergéséből, és élesíteni kezdte az 
agyarait. Készen fogunk állni. 

De mire? Én egy pillanatra sem hittem, hogy 
Weiss menekülőre fogja, ez nem is kérdés. Akkor 
meg mit tesz majd? 

Az Utas elsziszegte a választ, a nyilvánvalót, 
és éreztem, hogy igaz lehet, mert mi is ezt 
tennénk. És Weiss valóban nekem is a szemembe 
vágta:  

– Én szerettem Alexet, te pedig elvetted 
tőlem… – Szóval olyasvalakin vesz majd elégtételt, 
aki közel áll hozzám. És azzal, hogy otthagyta a 
képet Deutsch holttestén, el is árulta, hogy 
kicsodán. Codyn és Astoron, mert azzal 
ugyanakkorát szúrna rajtam, mint én rajta – és 
azzal engem is megkaphatna, méghozzá az ő 
feltételei szerint. 

De hogy csinálja majd? Ez volt a nagy kérdés, 
és nekem úgy tűnt, hogy a válasz elég egyértelmű. 
Mostanáig Weiss meglehetősen direkt módon 
cselekedett, semmi különösebben nyakatekert 
nincsen egy ház felrobbantásában. Abból kell 
kiindulnom, hogy gyorsan fog cselekedni, amikor 
úgy érzi, hogy nagy esélye van a sikerre. És mivel 
tudtam, hogy megfigyelés alatt tart, fel kellett 
tételezzem, hogy ismeri a napirendemet, és a 
gyerekek napirendjét. Akkor a legsebezhetőbbek, 



amikor Rita elmegy értük az iskolába, amikor 
kijönnek a biztonságos környezetükből, és be a 
kiszámíthatatlan Miamiba: én messze leszek majd 
a munkám miatt, Weiss pedig minden bizonnyal 
elbír majd egy aránylag törékeny és gyanútlan 
nővel, és el tudja rabolni legalább az egyik 
gyereket. 

Szóval az én feladatom az, hogy előbb érjek a 
helyszínre, mint Weiss, és ott várjam, amikor 
megérkezik. Ez egyszerű terv, és nem teljesen 
kockázatmentes – könnyen lehet, hogy tévedek. 
De az Utas egyetértően sziszegett, márpedig ő 
ritkán téved, úgyhogy végül úgy döntöttem, 
korábban elmegyek, rögtön ebéd után, és 
letanyázom a helyszínen, hogy keresztülhúzzam 
Weiss számításait. 

És megint csak, amint megfeszültem, hogy 
rávessem magam a fenyegető ellenség nyaki 
ütőerére – megcsörrent a telefonom. 

– Üdv, barátom – szólt bele Kyle Chutsky. – 
Deborah felébredt, és téged akar látni. 

 
 



 
 
 
 
 

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET 
 
 
Deborah-t áthelyezték az intenzív osztályról. 

Egy pillanatra erősen zavarba jöttem, amikor 
megláttam az üres ágyat. Már vagy fél tucat 
filmben láttam ezt a jelenetet, amikor a főhős egy 
üres kórházi ágyra mered, és tudja, hogy ez azt 
jelenti, hogy aki ott szokott lenni, az meghalt, de én 
meglehetősen biztosra vettem, hogy Chutsky tett 
volna említést róla, ha Debs meghal, úgyhogy 
egyszerűen csak visszasétáltam a recepcióhoz. 

Az ügyfélszolgálatos nő azt mondta, várjak, 
majd nekifogott valami titokzatos, és nagyon lassú 
műveletnek a számítógépen, felvette a telefont, és 
beszélgetett egyet a két ápolónővel, akik a 
közelben tartózkodtak. Az alig türtőztetett 
pánikhangulatnak, ami az intenzív osztályt lengte 
be, itt nyoma sem volt, viszont a személyzet sokkal 
szenvedélyesebb érdeklődést táplált a telefonok, 
és a körmeik állapota iránt. De végül a nő 
beismerte, hogy nem lehetetlen, miszerint Deborah 
a 235-ös szobában tartózkodik, ami a második 
emeleten van. Ez olyan logikusan hangzott, hogy 



konkrétan megköszöntem a segítségét, majd 
elindultam megkeresni a szobát. 

Valóban a második emeleten volt, közvetlenül 
a 233-as ajtó mellett, úgyhogy eltelve a 
meggyőződéssel, hogy a világban minden a 
helyén van, beléptem, és megláttam Deborah-t 
felpolcolva az ágyban, Chutskyt pedig körülbelül 
ugyanabban a testtartásban ülni az ágy végében, 
mint ahogy az intenzíven tette. Még mindig 
elismerésre méltó méretű gépsereg vette körbe 
Deborah-t, és még mindig ki-be lógtak rajta a 
csövek, de amikor beléptem a szobába, kinyitotta a 
fél szemét, és rám nézett, egy szerény félmosolyt 
erőltetve magára a kedvemért. 

– És él, és él, ó – szólaltam meg, gondolván, 
hogy jókedvet illik tanúsítanom. Odahúztam egy 
széket az ágy mellé, és leültem. 

– Dex – köszöntött a húgom fojtott, rekedtes 
hangon. Megint megpróbált elmosolyodni, de most 
még rosszabbul sikerült, mint első ízben, úgyhogy 
inkább feladta, lehunyta a szemét, és mintha 
valahogy beleolvadt volna a párnák havas 
messzeségébe. 

– Még nem túl erős – tájékoztatott Chutsky. 
– Ezt sejtettem – válaszoltam. 
– Szóval, izé, ne fáraszd ki nagyon, vagy 

ilyesmi – folytatta Chutsky. –Az orvosa mondta. 



Nem tudom, Chutsky attól tartott-e, hogy 
röplabdázni akarok majd Deborah-val, de csak 
bólintottam, és megveregettem a húgom kezét. 

– Jó érzés, hogy megint köztünk vagy, hugi – 
mondtam. – Már aggódtunk. 

– Én elég… – válaszolta Deb erőtlen, rekedtes 
hangon. De nem folytatta, hogy elég micsoda; 
inkább megint becsukta a szemét, és kinyitotta a 
száját, hogy egy szaggatottat sóhajtson, Chutsky 
pedig odahajolt, és egy kis jégdarabot helyezett az 
ajkai közé. 

– Tessék – mondta. – Inkább ne beszélj. 
Debs lenyelte a jeget, és összeráncolva a 

homlokát nézett Chutskyra. 
–Semmi bajom – jelentette ki, amit egy kicsit 

túlzásnak éreztem. Úgy tűnt, a jég segít egy kicsit, 
és amikor megint megszólalt, már nem úgy 
hangzott, mint egy kopott reszelő egy rozsdás 
kilincsen. – Dexter – mondta, és a hangja 
természetellenesen hangos volt, mintha 
templomban kiabálna. Kicsit megcsóválta a fejét, 
és a legnagyobb meglepetésemre egy 
könnycseppet láttam legördülni a szeme sarkából, 
amire pedig tizenkét éves kora óta nem volt példa. 
Végiggurult az arcán, és leesett a párnára, ott 
pedig eltűnt. 

– A francba – átkozódott. – Olyan nagyon… – 
Erőtlenül megrebbent a keze, az, amelyiket 
Chutsky nem fogta. 



– Ez így normális – nyugtattam. – Félig 
meghaltál. 

Deborah egy hosszú másodpercig csak feküdt 
ott némán, csukott szemmel, majd végül nagyon 
halkan azt mondta: 

– Nem akarom ezt csinálni. 
Átnéztem Chutskyra Deborah felett; csak 

megvonta a vállát. 
– Mit nem akarsz, Debs? – kérdeztem. 
– Rendőrködni – válaszolta, és amikor végül 

megértettem, miről beszél, hogy nem akar többé 
rendőr lenni, úgy megdöbbentem, mintha a Hold 
jelentette volna be, hogy nyugdíjba megy. 

– Deborah – nyögtem ki. 
– Semmi értelme – folytatta Deb. – Itt kötök 

ki… és miért? – Kinyitotta a szemét, rám nézett, és 
nagyon enyhén megcsóválta a fejét. – Miért? –
kérdezte ismét. 

– Ez a munkád – válaszoltam, és elismerem, 
ez nem volt olyan rettenetesen megható, de semmi 
más nem jutott eszembe az adott körülmények 
között, és nem hinném, hogy Debet nagyon 
érdekelte volna az Igazság, a Rend és Amerika. 

De láthatóan az sem érdekelte, hogy ez a 
munkája, mert csak rám nézett, majd elfordult, és 
megint lehunyta a szemét. 

– A francba – mondta. 
– Jól van akkor – zengett fel egy hangos, 

vidám hang az ajtóban, vaskos bahamai 



akcentussal –, az urak most távoznak. – 
Odanéztem; egy nagydarab, csupa mosoly 
ápolónő jött be a szobába, és sürgetett minket 
kifelé. – A hölgynek pihennie kell, és ezt nem tudja 
megtenni, amíg zaklatják – jelentette ki. Úgy 
ejtette, hogy „zakkantyák”, és ezt olyan 
aranyosnak találtam, hogy egy pillanatig le sem 
esett, hogy kifelé zavar minket. 

– Én csak most értem ide – próbálkoztam. 
A nővérke közvetlenül előttem megállt, és 

keresztbefonta a karját. 
–Akkor rengeteget megspórol a parkoláson, 

mert most bizony elmegy – közölte velem. – 
Jöjjenek, uraim – fordította az arcát Chutsky felé. – 
Mindenki. 

– Én is? – kérdezett vissza Kyle roppant 
meglepett hangon. 

– Maga is – válaszolta az ápolónő, ráemelve 
masszív mutatóujját. –Maga már így is túl sokat itt 
volt. 

– De nekem maradnom kell – tiltakozott 
Chutsky. 

– Nem, magának menni kell – válaszolta a 
nővérke. – Az orvos azt szeretné, hogy a barátnője 
pihenjen. Egyedül. 

– Menjetek – mondta Deborah is halkan, és 
Chutsky megbántott pillantást vetett rá. – 
Megleszek – tette hozzá Deb. – Menjetek. 



Chutsky a nővérkére pillantott, majd vissza 
Deborah-ra. 

– Hát jó – mondta végül. Előrehajolt, és arcon 
csókolta, Deborah meg nem ellenkezett. Chutsky 
felállt, és felém fordulva megemelte a fél szemöl-
dökét. – Hát jó, barátom – mondta. – Úgy néz ki, 
kiraktak minket innen. 

Miközben távoztunk, a nővérke úgy csapkodta 
a párnákat, mintha azok valami rosszaságot 
követtek volna el. 

Chutsky végigvezetett a folyosón, a lifthez, és 
miközben vártuk, megszólalt. 

– Egy kicsit aggódom – mondta. Összeráncolta 
a homlokát, és még párszor megnyomta a LE 
gombot. 

– Mi? – kérdeztem. – Ja, úgy érted, az 
agykárosodás miatt? – Még mindig ott csengett a 
fülemben Deborah kijelentése, miszerint fel akar 
mondani, és ez annyira nem vallott rá, hogy én is 
aggódtam egy kicsit. Egy Deborah nevű, nyáladzó 
zöldség képe a tolószékben, akit Dexter etet 
kanalanként zabkásával, még mindig kísértetiesen 
borzasztónak tűnt nekem. 

Chutsky megrázta a fejét. 
– Nem igazán – mondta. – Inkább a pszichés 

sérülés miatt. 
– Hogy érted? 
Chutsky fintorgott egyet. 



– Nem tom – válaszolta. – Talán csak a sokk 
miatt. De olyan… nagyon sírósnak tűnik. 
Idegesnek. Nem olyannak, mint tudod. Általában. 

Engem még soha nem szúrtak le, és soha nem 
veszítettem el a vérem nagy részét, és arra sem 
emlékszem, olvastam-e valaha bármit arról, hogy 
hogyan illik az embernek éreznie magát hasonló 
esetben. De nekem úgy tűnt, hogy a sírósság és 
idegesség teljesen helyénvaló reakció a 
körülményeket tekintve. Viszont még mielőtt ezt 
udvariasan meg tudtam volna fogalmazni, a liftajtó 
kinyílt, és Chutsky berontott a felvonóba. 
Követtem. 

Amikor az ajtó bezárult, folytatta. 
– Először meg sem ismert – magyarázta. – 

Amikor kinyitotta a szemét. 
– Szerintem ez teljesen normális – 

nyugtatgattam, bár ebben egyáltalán nem voltam 
biztos. – Úgy értem, azért mégiscsak kómából jött 
ki. 

– Egyenesen rám nézett – folytatta Chutsky, 
mintha én meg se szólaltam volna – és olyan izé 
volt, nem is tudom. Ijedt. Mintha azt kérdezné, ki 
vagyok, és mit keresek ott. 

Ha őszinte akarok lenni, és is elgondolkoztam 
ezen párszor az elmúlt nagyjából egy évben, de 
nem tűnt illő dolognak ezt megemlíteni. Inkább 
csak annyit mondtam: 

– Biztosan csak idő kérdése, hogy… 



– Hogy ki vagyok – folytatta Chutsky, láthatóan 
észre sem véve, hogy megszólaltam. – Ott ültem 
egész idő alatt, és soha nem hagytam el az ágyát 
öt percnél hosszabb időre. A lift nyomógombjait 
nézte, miközben az bimm-bammolt egyet, hogy 
tudassa velünk, megérkeztünk. – Ő meg azt sem 
tudja, ki vagyok. 

Kinyílt az ajtó, de Chutsky először észre sem 
vette. 

– Hát – szólaltam meg, hátha ettől magához 
tér. 

Chutsky felpillantott rám. 
– Menjünk, igyunk egy kávét – mondta, és 

elindult a liftajtó felé, áttörve három, műtősruhát 
viselő emberen, én meg követtem. 

Chutsky kivitt minket az ajtón, és odavezetett a 
kis étteremhez a parkolóház földszintjén, ahol 
valahogy sikerült egész gyorsan hozzájutnia két 
kávéhoz, anélkül, hogy bárki is elé tolakodott 
volna, vagy könyökkel oldalba vágta volna. Ettől 
egy kicsit felsőbbrendűnek éreztem magam; 
látszott, hogy Chutsky nem tősgyökeres miami 
polgár. De az eredményeit el kellett ismerni. 
Fogtam a kávét, és leültem egy kis asztalnál a 
sarokban. 

Chutsky rám se pillantott, de semmi másra 
sem, ha már itt tartunk. Nem pislogott, és az 
arckifejezése sem változott. Nekem nem jutott 
eszembe semmi, ami megérne egy levegővételt, 



úgyhogy bizalmas félszegségben üldögéltünk pár 
percig, míg végül Chutsky kibökte: 

– Mi van, ha már nem szeret? 
Én mindig ügyeltem a szerény felszínre, 

különösen, amikor az erősségeimről van szó, és 
nagyon jól tudom, hogy csak egy-két dologhoz 
értek, és a szerelmi lelkisegély határozottan nincs 
köztük. És mivel konkrétan fogalmam sincs a 
szerelemről, nem túl ésszerű dolog arra számítani, 
hogy segíteni tudok majd az esetleges elvesztése 
témájában. 

De határozottan látszott, hogy mondanom kell 
valamit, úgyhogy, miután legyőztem a kísértést, 
hogy kijelentsem, miszerint én már azt sem értem, 
hogy Deborah egyáltalán mit szeretett rajta, 
előkotortam az egyik ideülő közhelyemet, és 
közöltem Chutskyval, hogy dehogynem szereti őt 
Deborah, csak nagyon nagy rajta most a nyomás, 
és időbe telik, amíg összeszedi magát. 

Chutsky pár másodpercig még nézett rám, 
hátha még valamivel tudok szolgálni ezen kívül, de 
hiába. Elfordult, és beleivott a kávéjába. 

– Talán igazad van – mondta. 
– Hát persze, hogy igazam van – jelentettem 

ki. – Hagyj neki időt, hogy meggyógyuljon. Minden 
rendben lesz. – És nem csapott belém az 
istennyila, miközben ezt kimondtam, úgyhogy 
elképzelhető, hogy igazat szóltam. 



Nagyrészt csendben végeztünk a kávénkkal, 
Chutsky azon borongott, hogy esetleg már nem 
szeretik, Dexter pedig türelmetlenül leste az órát, 
ahogy közeledett a dél, amikor el kell indulnom, 
hogy csapdát állítsak Weissnek, úgyhogy a légkör 
már kissé kevésbé volt haveri, amikor végre 
sikerült felhajtanom a poharam tartalmát, és 
felálltam, hogy elinduljunk. 

– Később majd visszajövök – mondtam, de 
Chutsky csak biccentett, és ivott még egy 
reménytelen kortyot a kávéjából. 

– Rendben, barátom – köszönt el. – Viszlát. 
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A Golden Lakes, vagyis Arany Tavak környéke 

bátran szembeszállt a miami ingatlanpiac íratlan 
törvényeivel; annak ellenére, hogy a „tavak” szó 
szerepelt a nevében, tényleg van pár tó a 
környéken, és az egyik az iskola udvarának a 
végében kezdődik. Ami azt illeti, nekem egyáltalán 
nem tűnik aranyszínűnek, sokkal inkább zavaros 
zöldnek, de azt nem lehet tagadni, hogy egy tóról 
van szó, vagy legalábbis tavacskáról. Viszont át 
tudom érezni egy esetleges Zavaros Zöld Tavakról 
elnevezett környék telkeinek eladási nehézségeit, 
szóval talán a környékbeli vállalkozók mégis 
tudták, mit csinálnak, amivel viszont megint csak 
fittyet hánytak a helyi szokásokra. 

Még azelőtt odaértem a Golden Lakeshez, 
mielőtt vége lett volna a tanításnak, és néhányszor 
körbehajtottam körülötte, azt keresve, hol vára-
kozhat Weiss. De nem láttam erre alkalmas helyet. 
Az út keleten ott ért véget, ahol a tó majdnem a 
kerítésig feljött. A kerítés pedig magas drótháló 
volt, és körbement az iskolaudvar körül, egyetlen 



rés nélkül, még a tó mellett is – biztosan azért, 
hogy egyetlenegy ellenséges szándékú béka se 
léphessen be az intézmény területére. Majdnem 
közvetlenül ott, ahol az út belefutott a tóba, az 
udvar végében, a kerítésen volt egy kapu, de 
gondosan lezárták egy lánccal és egy nagy 
lakattal. 

Ezenkívül csak egy bejárat nyílt a kerítésen, 
amellett pedig egy portásbódé állt és egy 
rendőrautó. Aki megpróbál iskolaidőben bejutni, 
azt a portás vagy a rendőr megállítja. Aki előtte 
vagy utána próbál bejutni, azt tanítók és anyák 
százai, illetve a forgalomirányítók állítják meg, 
vagy legalábbis teszik a helyzetet túl bonyolulttá, 
és kockázatossá. 

Úgyhogy a nyilvánvaló megoldás Weiss 
számára az volt, ha korán lesben áll. Nekem pedig 
azt kellett kitalálnom, hogy hol. Felraktam a Sötét 
Gondolatokat Gondol Kalapom, és lassan még 
egyszer megkerültem az objektumot. Ha el 
akarnék rabolni valakit az iskolából, hogyan 
tenném? Először is, vagy befelé, vagy kifelé menet 
kell csinálni, mert napközben nehéz lenne 
kijátszani az iskola biztonsági rendszerét. Ez pedig 
a főbejáratot jelenti – pontosan ezért 
koncentrálódik ott természetesen minden 
biztonságilag illetékes személy, kezdve a 
szolgálatban lévő rendőrtől egészen a nagyon 
kemény technikatanárig. 



Természetesen, ha az ember be tud jutni 
valahogy a kerítésen, és odabent lecsapni, amíg a 
biztonságiak a főbejáratot vigyázzák, az 
megkönnyíti a dolgát. De ehhez át kell kelni a 
kerítésen, vagy felette, egy olyan helyen, ahol nem 
veszik észre az embert – vagy olyan helyen, 
ahonnan annyira hamar be lehet jutni az iskolába, 
hogy az sem baj, ha észreveszik. 

De amennyire meg tudtam állapítani, ilyen hely 
nem volt. Még egyszer megkerültem az 
intézményt; semmi. A kerítés elég messze volt az 
épülettől mindenhol, kivéve a főbejáratnál. Az 
egyetlen gyenge pontja a tó partjánál volt. Ott egy 
kis fenyves helyezkedett el a tó és a kerítés között, 
de az a szakasz nagyon messze volt az iskola 
épületeitől. Egyszerűen lehetetlen lenne átjutni a 
kerítésen és keresztülvágni a mezőn anélkül, hogy 
valaki figyelmét fel ne keltené a dolog. 

És én sem tehetek még egy kört anélkül, hogy 
gyanakvást keltenék. Behajtottam az iskolától egy 
saroknyira délre lévő utcába, leparkoltam, és 
elgondolkoztam. Minden logikus érv arra mutat, 
hogy Weiss itt fogja megpróbálni elrabolni a 
gyerekeket, ma délután, és ez a jeges, 
támadhatatlan érvelést az Utas forró és 
vitathatatlan bizonyosságrohama is alátámasztotta. 
De hogyan? Átnéztem onnan az iskola felé, és az 
a nagyon erős érzésem támadt, hogy valahol a 
közelben Weiss is ugyanezt teszi. De biztos, hogy 



nem mászik át kerítéseken abban reménykedve, 
hogy szerencséje lesz. Biztos, hogy meg-
figyeléseket végzett, jegyzeteket csinált és tervet 
készített. És most körülbelül fél órám van, hogy 
kitaláljam, mi a terve és hogyan tudnám 
megakadályozni. 

Átlósan átnéztem a tó mellett álló facsoportra. 
Az az egyetlen hely, ami bármifajta fedezéket 
kínál. De mit ér, ha a fedezék semmivé válik a 
kerítésen túl? Majd kicsivel balrább elkaptam 
valamit a szemem sarkából, és odafordultam. 

Egy fehér furgon sorolt ki az út szélére és állt 
le a lelakatolt kapu mellett, és egy citromzöld pólót 
és sapkát viselő alak szállt ki belőle, kezében egy 
szerszámosládával, majd letérdelt a lánc elé. 

Hát persze. Úgy lehet a legkönnyebben 
láthatatlanná válni, ha az ember teljesen, 
szembeszökően feltűnő. Én a táj része vagyok; én 
ide tartozom. Csak azért vagyok itt, hogy 
megjavítsam a kerítést, és semmi ok arra, hogy 
bárki is alaposabban megnézzen, ha-ha. 

Beindítottam az autót. Lassan 
visszakanyarodtam az iskolaudvar mellé, közben a 
szemem azon az élénkzöld folton tartottam, és 
éreztem, ahogy széttárulnak bennem a szárnyak. 
Megvan – pont ott van, ahol lennie kell. De 
természetesen nem tehettem meg, hogy simán 
megállok mellette, és kiugrom az autóból; 
óvatosan kell megközelítenem, feltételezve, hogy 



felismeri az autómat, és hogy mindkét szemét 
nyitva tartva lesi Dexter esetleges felbukkanását. 

Szóval lassítsunk, és gondoljuk végig; ne 
vegyük készpénznek, hogy a fekete szárnyunk 
önmagában képes átrepíteni majd az akadályokon. 
Nézzünk figyelmesen körül, és vegyünk észre pár 
dolgot: mint például, hogy Weiss háttal áll a 
furgonnak – a furgon pedig merőlegesen parkol, 
orrával a kerítés felé, és eltakarja a rálátást a tóra. 
Mert az nyilvánvaló, hogy arról úgysem jön majd 
semmi. 

Ami természetesen azt jelenti, hogy Dexter 
arról fog jönni. 

Lassan hajtva, és nagyon ügyelve arra, hogy 
senki figyelmét se keltsem fel, megfordultam az 
autóval, és visszaindultam az iskola déli végéhez. 
Követtem a kerítést, ameddig lehetett, odáig, ahol 
az út megszakadt, és elkezdődött a tó. Az út 
legvégén parkoltam le, a fémbarikád előtt, 
láthatatlanul a lakattal ügyködő Weiss számára, és 
kiszálltam. Gyorsan elindultam a keskeny 
ösvényen a kerítés és a tó között, és átsiettem. 

A távoli iskolaépületben megszólalt a csengő. 
Az iskola véget ért a mai napra, és Weissnek most 
már gyorsan akcióba kellett lépnie. Láttam, ahogy 
ott térdel a lakat előtt. Nem láttam viszont, hogy 
erővágó hosszú karja állna ki, és mindenképpen 
beletelik pár percbe akár feltörni, akár levágni. De 
amint bent lesz, szabadon mozoghat a kerítés 



mentén, mintha csak a drótokat vizsgálná. Elértem 
a facsoport szélét, és átvágtam rajta. Óvatosan 
átlépdeltem pár kupac szeméten – sörösüvegeken, 
műanyag üdítősüvegeken, csirkecsontokon és más 
kevésbé kellemes tárgyakon – és elérkeztem a 
túlsó oldalra, ahol csak azért álltam meg egy 
pillanatra az utolsó fánál, hogy megbizonyosodjak 
róla, Weiss még mindig ott babrál a zárral. Nem 
láttam, mert a furgon útban volt, de amennyire meg 
tudtam állapítani, a kapu még mindig zárva volt. 
Vettem egy mély levegőt, beszívtam a sötétséget 
és hagytam, hogy szétáradjon bennem, majd 
kiléptem a ragyogó napsütésbe. 

Jobbra indultam, szinte szaladva, hogy oldalról 
közelítsem meg, a furgon hátulja felől. Némán, 
óvatosan, a fekete szárnyak, feszülését érezve 
magam körül legyőztem a furgontól elválasztó 
távolságot, majd megálltam, amikor megláttam a 
kapu mellett térdelő alakot. 

Ő hátranézett a válla felett, és meglátott. 
– Mi a fene – szólalt meg. Olyan ötven körüli 

lehetett, fekete bőrű, és a legkevésbé sem 
emlékeztetett Weissre. 

– Ó – mondtam ékesszólóan. – Jó napot. 
– Azok az átkozott kölykök pillanatragasztót 

nyomtak a zárba – tájékoztatott a férfi 
visszafordulva a lakat felé. 

– Mégis mit képzelnek magukról? – 
válaszoltam udvariasan. De erre végül nem derült 



fény, mert nagyon messze az udvar túloldalán, a 
főbejárat előtti úton megszólalt egy autókürt, amit 
fémes csattanás követett. És sokkal közelebb, 
konkrétan a fejemben is megszólalt egy hang, ami 
azt sziszegte, hogy „te ostoba!”. És anélkül, hogy 
különösebben elcsodálkoztam volna azon, honnan 
tudom, hogy Weiss ütközött Ritával, felugrottam a 
kerítésre, átlendültem a túloldalára, és sprintelni 
kezdtem az udvar túlsó vége felé. 

– Hé! – kiáltott utánam a férfi a lakattal, de 
most az egyszer figyelmen kívül hagytam a jó 
modor követelményeit, és nem vártam ki, mit 
szeretne velem közölni. 

Hát persze, hogy Weissnek esze ágában sincs 
levágni a lakatot – erre semmi szüksége. Hát 
persze, hogy nem kell bejutnia az iskolába, és 
megpróbálnia kijátszani a gyanakvó tanárok és 
kegyetlen gyermekek százait. Nem kell mást 
tennie, mint hogy odakint várjon az utcán, mint egy 
cápa, aki odaúszik a zátony mellé, és megvárja, 
hogy Nemo kiússzon. Hát persze. 

Teljes erőmből rohantam. A gyep egy kicsit 
egyenetlen volt, de rövid, gondozott fű nőtt rajta, és 
sikerült nagyon jó tempót felvennem. Éppen 
gratuláltam magamnak, hogy elég jó formában 
vagyok ahhoz, hogy tartani tudjam a maximális 
sebességet, amikor egy pillanatra felpillantottam, 
hogy mi történik. Ez nem volt jó ötlet; a lábam 
szinte azonnal beakadt valamibe, én meg 



lenyűgöző sebességgel zuhantam arccal előre. 
Összegömbölyödtem, és másfél bukfenccel 
később hanyatt kiterültem valami göröngyös 
felületen. Felugrottam, és tovább rohantam, immár 
enyhén bicegve a kibicsaklott bokám miatt, 
fejemben egy általam kilapított vöröshangyaboly 
elmosódott képével. 

Most már közelebb voltam; riadt kiáltozás és 
pánikhangulat szűrődött be az utcáról – majd egy 
fájdalmas sikoly. Semmit nem láttam, csak egy 
csomó összevissza álló autót, és pár embert, akik 
előre igyekeztek, hogy megnézzenek valamit az út 
közepén. Kimentem a kerítés kiskapuján az iskola 
elé a járdára. Ekkor le kellett lassítanom, és 
átverekednem magam a gyerekek, tanárok és 
szülők tömegén, akik ott gyülekeztek a szokásos 
találkozóhelyükön a főbejárat előtt, de ezt olyan 
gyorsan megtettem, ahogy csak tudtam, és már 
kint is voltam az úton. Az utolsó körülbelül ötven 
métert megint csak futva tettem meg odáig, ahol a 
forgalom feltorlódott, és két, rendetlen kupacba 
gyűrődött autó körül csoportosult. Az egyik Weiss 
bronzszínű Hondája volt. A másik Rita autója. 

Weissnek nyoma sem volt. De Rita éppen a 
saját kocsija lökhárítójára támaszkodott egyik 
kezével Codyt, másikkal Astort fogva, arcán bénult 
döbbenettel. Amikor megláttam őket így együtt, 
épségben és biztonságban, sétatempóra 



lassítottam. Rita arckifejezése akkor sem változott, 
amikor meglátott. 

– Dexter – szólalt meg –, mit keresel itt? 
– Csak erre jártam – válaszoltam. – Jujj. – És 

ezt a jujjt nem elvont szellemességnek szántam; a 
hátamon sétálgató száz darab vöröshangya, 
amelyeket vélhetően akkor szedtem össze, amikor 
elestem, egyszerre mart belém, mintha csak 
telepatikus módon megegyeztek volna ebben. – 
Mindenki jól van? – kérdeztem, miközben őrült 
sietséggel hámoztam le magamról az inget. 

Amikor sikerült áthúznom a felsőmet a 
fejemen, azt kellett látnom, hogy ők hárman 
némileg ingerült aggodalommal bámulnak. 

– És te jól vagy? – kérdezte Astor. – Mert most 
vetted le az ingedet az utca közepén. 

– Vöröshangyák – tisztáztam a helyzetet. – 
Tele van velük a hátam. – Ezzel megcsapkodtam a 
hátamat az ingemmel, de ez egyáltalán nem 
segített. 

– Egy pasas belénk szaladt a kocsijával – 
tájékoztatott Rita. – Utána megpróbálta elrabolni a 
gyerekeket. 

– Igen, tudom – válaszoltam, miközben olyan 
testtartást vettem fel a vöröshangyákra vadászva, 
hogy egy perec is megirigyelhetett volna. 

– Hogy érted, hogy tudod? – kérdezett vissza 
Rita. 



– Elmenekült – szólalt meg mögöttünk valaki. – 
Nagyon gyorsan futott, az állapotához képest. – Én 
két hangyacsapkodás között megfordultam, és egy 
erősen lihegő egyenruhás rendőrt láttam magam 
előtt, aki valószínűleg Weiss után szaladt. Fiatal 
fickó volt, és edzettnek is tűnt, a névkártyáján az 
állt, LEAR. Elhallgatott, és rám bámult. – Nem a 
strandon van, barátom – szólalt meg. 

– Vöröshangyák – válaszoltam neki is. – Rita, 
segítenél, kérlek? 

– Ismeri ezt az embert? – kérdezte meg a 
rendőr Ritát. 

– A férjem – válaszolta Rita, majd némi 
habozás után elengedte a gyerekeket, és a 
hátamat kezdte csapkodni. 

– Ja – tért felettem napirendre a rendőr. – A 
pasas mindenesetre elmenekült. Egyenesen az 
US1-esre szaladt, és ott a bevásárlóközpont felé 
vette az útját. Szóltam a központnak, a kollégák 
nyitva tartják majd a szemüket, de… – vonta meg 
a vállát. – El kell ismerjem, elég ügyesen futott 
ahhoz képest, hogy egy ceruza állt ki a lábából. 

– Az én ceruzám – tette hozzá Cody azzal a 
furcsa, ritkán látható mosolyával. 

– Én pedig erősen megütöttem a lába között – 
mondta Astor is. 

A hangyacsípések fájdalmának vörös ködén 
keresztül lebámultam rájuk. Roppant önelégültnek 
néztek ki; és az igazat megvallva, én is nagyon 



meg voltam velük elégedve. Weiss kimutatta a 
foga fehérjét – de a gyerekek kis agyara egy kicsit 
élesebbnek bizonyult. Az én kis ragadozóim. Ez 
majdnem elég volt ahhoz, hogy megfeledkezzek a 
hangyacsípésekről. De csak majdnem – 
különösen, mivel Rita a csípéseket is éppen úgy 
csapkodta, mint a hangyákat, ezzel némi 
többletfájdalmat okozva. 

– Úgy látom, igazi kis cserkészeket nevel – 
jelentette ki Lear biztos úr, némi aggodalommal 
fűszerezett elismeréssel nézve Codyra és Astorra. 

– Csak Cody az – tájékoztatta Astor. – És ő is 
csak egy gyűlésen volt eddig. 

Lear közrendőr kinyitotta a száját, majd 
rádöbbent, hogy erre nem tud mit mondani, és 
visszacsukta. Inkább odafordult felém, és azt 
mondta: 

– Az autómentő pár percen belül itt lesz. És a 
mentősök is megnéznek mindenkit, csak a 
biztonság kedvéért. 

– Semmi bajunk – jelentette ki Astor. 
– Szóval – folytatta Lear –, ha a családja 

mellett marad, akkor én esetleg helyreállítanám a 
forgalmat. 

– Szerintem semmi akadálya – válaszoltam. 
Lear megemelt szemöldökkel Ritára pillantott, mire 
Rita is bólintott. 

– Jó – mondta. – Természetesen. 



– Akkor jó – jelentette ki Lear. – Valószínűleg a 
szövetségiek is beszélni akarnak majd magukkal. 
Tudják, a gyermekrablási kísérlet miatt. 

– Ó, te jóságos ég – sóhajtott fel Rita, mintha 
attól vált volna valósággá a dolog, hogy valaki 
kimondta. 

– Szerintem csak egy ismeretlen 
elmeháborodott volt – mondtam reménykedve. 
Végtére is már anélkül is elég bajom volt, hogy az 
FBI nyomozna a családom után. 

Leart nem sikerült lenyűgöznöm. Nagyon 
szigorúan nézett rám. 

– Gyermekrablásról van szó – fedett meg. – És 
a maga gyermekei ellen kísérelték meg. – Még egy 
pillanatig csak nézett rám szigorúan, hogy 
tisztában vagyok-e azzal, mit jelent ez a szó, majd 
megfordult, és a mutatóujját meglóbálta Rita előtt. 
– Mindenképpen nézéssé meg magukat a 
mentősökkel. – Kifejezéstelen tekintettel fordult 
vissza felém. – És talán jobb lenne, ha felöltözne, 
rendben? – Ezzel elfordult, kilépett az útra, és 
elkezdett integetni az autóknak, hogy visszaálljon a 
forgalmi rend. 

– Szerintem végeztem az összessel – szólalt 
meg Rita, egy utolsó csapást mérve a hátamra. – 
Add ide az inged. – Elvette, lendületesen kirázta, 
majd visszaadta nekem. – Tessék, jobb lesz, ha 
visszaveszed – mondta, és bár nem értettem, hogy 
hirtelen miért az lett egész Miami legnagyobb 



gondja, hogy leszámoljon az alulöltözöttséggel, de 
azért visszavettem az ingem, miután gyanakodva 
belepillantottam, nem maradt-e benne pár 
vöröshangya. 

Mire kidugtam a fejem az ingemből vissza a 
napfénybe, Ritának már sikerült ismét 
megragadnia Cody és Astor kezét. 

– Dexter – szólalt meg – Azt mondtad… de hát 
honnan, úgy értem… hogy kerültél ide? 

Én nem voltam biztos benne, mi az a 
minimum, amit meg kell vele osztanom ahhoz, 
hogy azért elégedett legyen a válaszommal, és 
sajnálatos módon nem hittem, hogy most is 
beválik, ha megfogom a fejem és nyögdécselek – 
meglehetősen biztosra vettem, hogy ezt a kártyát 
már rongyosra játszottam előző nap. Azt pedig, 
hogy az Utassal megállapodtunk, miszerint Weiss 
ide fog jönni, hogy elrabolja a gyerekeket, mert mi 
is ezt tennénk a helyében, nem feltétlenül lenne túl 
diplomatikus lépés beismerni. Úgyhogy 
megpróbáltam az igazság egy meglehetősen 
kifacsart változatát előadni. 

– Ez, izé… ez az a fickó volt, aki tegnap 
felrobbantotta a házat – válaszoltam. – Volt egy 
rossz érzésem, hogy talán megint megpróbálkozik. 
– Rita csak nézett. – Úgy értem, a gyerekeken 
keresztül áll bosszút rajtam. 

– De te még csak rendőr sem vagy igazán – 
jelentette ki Rita némi felháborodással a 



hangjában, mintha valaki egy íratlan szabályt 
hágott volna át. – Miért akar rajtad bosszút állni? 

Ez jó érv volt, különösen, mivel az ő világában 
– és általánosságban szólva, az enyémben is – a 
vérfoltelrendeződés-elemzők nem szoktak 
vérbosszú ügyekbe keveredni. 

– Szerintem Deborah miatt – válaszoltam. 
Végtére is a húgom igazi rendőr, és nincs itt, hogy 
megcáfoljon. – Éppen az illető nyomában volt, 
amikor leszúrták, én pedig ott voltam vele. 

– Most pedig a gyerekeimet akarja bántani? – 
kérdezte Rita. – Mert Deborah megpróbálta 
letartóztatni? 

– Ilyen a bűnözők elméje – magyaráztam. – 
Nem úgy működik, mint a tiéd. 

Persze, elvégre úgy működik, mint az enyém, 
és ebben a pillanatban bűnözői elmém éppen azon 
töprengett, mit hagyhatott ott Weiss maga után a 
kocsijában. Nem számíthatott arra, hogy gyalog 
kell majd menekülnie, lehetséges, hogy hagyott 
valami arra utaló dolgot az autóban, hogy merre 
készült, és mi lett volna a következő lépése. Sőt, 
lehet, hogy autóban felejtett valami bizonyítékot, 
ami véráztatta ujjával felém mutat. Ez a gondolat 
ráébresztett, hogy most azonnal át kell kutatnom 
az autóját, amíg Lear el van foglalva, még mielőtt a 
többi rendőr ideérne. 

És látva, hogy Rita még mindig várakozóan 
néz rám, azt mondtam: 



– Ő nem normális. Lehet, hogy soha nem 
fogjuk megtudni, mit miért csinál. – Ritát láthatóan 
szinte teljesen sikerült ezzel meggyőznöm, 
úgyhogy annak a jegyében cselekedve, miszerint 
néha egy gyors távozás a legjobb érv, a fejemmel 
Weiss autója felé intettem. – Jobb, ha megnézem, 
nem hagyott-e benne valami fontosat. Még mielőtt 
az autómentő ideérne. – Ezzel megkerültem Rita 
kocsiját, és odamentem Weiss sofőrüléséhez, 
aminek tárva-nyitva volt az ajtaja. 

Az első ülésnél a szokásos autós szemét várt. 
Rágógumipapírok voltak szétszórva a padlón, egy 
vizesüveg feküdt az ülésen, a hamutálcába pedig 
be volt készítve egy maréknyi negyeddolláros az 
autópályadíjakra. Se henteskések, se 
csontfűrészek, se bombák; semmi izgalmas. 
Éppen be akartam szállni a kocsiba, hogy 
átnézzem a kesztyűtartót, amikor egy nagy füzetet 
vettem észre a hátsó ülésen. Egy vázlatfüzet volt, 
amiből több szabadon álló lap széle kilógott, az 
egészet egy nagy gumiszalag tartotta egyben, és 
amint megláttam, Dexter Sötétszobájának a 
hátuljában egy hang azt kiáltotta, bingó. 

Kiszálltam az autóból, és megpróbáltam 
kinyitni a hátsó ajtót. Be volt ragadva, mert a 
Ritával való ütközés során behorpadt. Úgyhogy 
feltérdeltem az első ülésre, odahajoltam, és 
előrehúztam a füzetet. Egy sziréna sírt fel a 
közelben, én pedig arrébb léptem Weiss autójától, 



és odamentem Ritához, a mellkasomra szorítva a 
füzetet. 

– Mi az? – kérdezte Rita. 
– Nem tudom – válaszoltam. – Nézzük meg. 
És csupa ártatlan gondolattal eltávolítottam a 

gumiszalagot. Egy különálló oldal a földre repült, 
és Astor rávetette magát. 

– Dexter – mondta –, ez teljesen úgy néz ki, 
mint te. 

– Az lehetetlen – vettem ki a kezéből a papírt. 
De tévedtem. Egy ügyes rajz volt, nagyon 

szépen megrajzolva, ami egy férfit ábrázolt 
deréktól fölfelé, egyfajta hősies, Rambó-szerű 
testtartásban, kezében egy nagy késsel, amiről vér 
csöpögött, és kétség sem merülhetett fel, hogy kit 
ábrázol. 

Engem. 
 
 



 
 
 
 
 

HUSZONHETEDIK FEJEZET 
 
 
Csak pár másodpercem volt arra, hogy 

megcsodáljam enmagam hű képmását. Ezután 
gyors egymásutánban Cody azt mondta, hogy 
„azta”, Rita azt mondta, hogy „hadd lássam”, és 
ami a legjobb, megérkezett a mentőautó. Az 
elkövetkező zűrzavarban sikerült 
visszacsúsztatnom a rajzot a tömbbe, és 
odaterelnem kis családomat a medikusokhoz egy 
gyors, de alapos vizsgálatra. És bár nem szívesen 
ismerték be, de senkinél nem találtak csonkolt 
végtagot, hiányzó koponyát vagy belső 
sérüléseket, úgyhogy végül kénytelenek voltak 
elengedni Ritát és a gyerekeket, azzal a baljós 
figyelmeztetéssel, hogy mindenesetre csak 
óvatosan. 

Rita autójában nem esett komoly kár – csak 
betört az egyik lámpája, és megnyomódott a 
lökhárítója –, úgyhogy betereltem hármójukat a 
kocsiba. Rita általában csak beadja őket a 
napközibe, és visszamegy dolgozni, de van egy 
olyan íratlan törvény, hogy amikor a gyerekeit 



megtámadja egy elmebeteg, akkor aznapra 
szabadságot kap az ember, úgyhogy inkább 
hazament velük, hogy együtt tegyék túl magukat a 
traumán. És mivel Weiss még mindig szabadlábon 
volt, megbeszéltük, hogy a legjobb, ha én is ezt 
teszem, és hazamegyek, hogy vigyázni tudjak 
rájuk. Úgyhogy integettem nekik, miután elindultak, 
és nekikezdtem a hosszú, fáradságos gyalogútnak 
a kocsimhoz. 

Lüktetett a bokám, és a hátamon végigcsorgó 
izzadtság csípte a hangyacsípéseket, úgyhogy, 
csak hogy eltereljem a figyelmemet a fájdalomról, 
felcsaptam Weiss vázlatait, és végiglapoztam őket 
menet közben. Már elmúlt az engem ábrázoló kép 
okozta sokk, és ki kellett derítenem, hogy mit 
jelent, illetve, hogy vajon hova vezeti Weisst. 
Meglehetősen biztos voltam benne, hogy nem 
csak egy firkáról van szó, nem olyasvalamiről, amit 
szórakozottan rajzolgatott telefonálás közben. 
Végtére is kije maradt, akivel beszélhetett volna? A 
szeretője, Doncevic meghalt, kedves jó barátját, 
Wimble-t pedig ő maga ölte meg. Ráadásul 
mindent, amit eddig tett, valami konkrét céllal 
csinálta, méghozzá kivétel nélkül olyan céllal, ami 
nélkül én boldogabb lettem volna. 

Úgyhogy megint tanulmányozni kezdtem az 
engem ábrázoló képet. Feltételezem, idealizált rajz 
volt, valahogy nem úgy emlékszem, hogy ilyen 
kidolgozott hasizmom lett volna, amikor utoljára 



láttam. A benyomás pedig, amit ez a hatalmas, 
boldog ragadozó keltett rólam, bár lehet, hogy 
pontos volt, mégis… Én mindig próbáltam 
másmilyennek tűnni. De el kellett ismerjem, hogy 
Weissnek sikerült elkapnia valamit, talán még egy 
keretet is megérdemelt volna a dolog. 

Végignéztem a többi lapot is. Meglehetősen 
érdekes sorozat volt, jó rajzokkal, különösen, ami a 
rólam készülteket illeti. Biztos vagyok benne, hogy 
nem nézek ki annyira nemesnek, boldognak és 
vérszomjasnak, de talán ezt nevezik művészi 
szabadságnak. És ahogy végignéztem a többi 
rajzot is, elkezdett körvonalazódni bennem, hogy 
miről is van szó, és egyre biztosabb lettem benne, 
hogy ez nekem nem tetszik, függetlenül attól, hogy 
mennyire hízelgő. Egyáltalán nem tetszik. 

Több különböző rajz arról szólt, hogyan lehet 
azonosíthatatlan hullákat feldíszíteni Weiss 
szellemében. Az egyik egy hatmellű nőt ábrázolt; 
hogy honnan származik a többlet, arról nem szólt a 
fáma. A nő egy hivalkodó tollas kalapot, és tangát 
viselt, ilyesmi kosztümöket láttunk a Moulin Rouge-
ban is Párizsban. Szinte semmit nem takart, de az 
egész sokkal nagyvilágibb lett tőle, és a szatén 
melltartó, ami alig takarta a hat mellett egyszerűen 
lenyűgöző hatást keltett. 

A következő oldalon egy A4-esnél valamivel 
kisebb papírlap volt betuszkolva a kötésbe. 
Kivettem, és széthajtogattam. A Cuban Aviacion 



repülőtársaság kinyomtatott menetrendje volt, és a 
Havanna-Mexikó repülőjáratok sorakoztak rajta. 
Mellé volt gyömöszölve egy férfi rajza is, aki 
szalmakalapot viselt, és egy evezőt tartott a 
kezében. Egy vonalat húztak át rajta, és azt írták 
oda mellé vastag, szabályos nagybetűkkel, hogy 
„SZÖKEVÉNY!”. Visszadugtam az Aviacion 
nyomtatványt, és lapoztam egyet. A következő 
oldal egy férfit ábrázolt, a hasüregébe tömött 
szivarokkal és rumosüvegekkel, amennyire ki 
tudtam venni. Egy lehajtott tetejű veterán 
kabrióban ült. 

De a messze legérdekesebb rajzok – 
legalábbis szerintem – annak a sorozatnak a 
darabjai voltak, amelyik Delejes-Daliás Dextert 
örökítette meg. Lehet, hogy nem árul el sokat 
rólam, hogy ezeket a rajzokat többre értékeltem, 
mint azokat, amelyek lemészárolt idegeneket 
ábrázoltak, de van valami végtelenül lenyűgöző 
abban, amikor az ember magáról készült rajzokat 
nézeget, amiket egy öldöklő pszichopata 
füzetében talált. Mindenesetre ez volt az a sorozat 
a végén, amitől elállt a lélegzetem. És ha Weiss 
valóra is váltja, amit lerajzolt, akkor szó szerint és 
végleg el fog állni. 

Mert ezek, amelyek sokkal részletesebbek 
voltak, arról a felvételről készültek, amelyen 
Doncevicen dolgozom. A képkockák pontos másai 
voltak, és szinte egy az egyben az volt rajtuk, amit 



én is láttam az oly sokszor végignézett videón; 
szinte. Több olyan rajz is volt viszont, amiben 
Weiss enyhén megváltoztatta a képszöget, hogy 
az arc is látszódjon. 

Az én arcom. 
Azon a testen, ami éppen darabol. 
És csak hogy kiemelje a fenyegetést, Weiss 

odaírta a képek alá, hogy PHOTOSHOP, és alá is 
húzta. Én nem vagyok túl naprakész a 
videotechnikát illetően, de én is éppen úgy össze 
tudom adni a kettő meg kettőt, mint bárki más. 
Számítógépes programmal lehet filmkockákat 
szerkeszteni, ráretusálni olyan dolgokat, amelyek 
nem voltak ott. Tudtam, hogy Weissnek több 
gonosz életre elegendő mennyiségű felvétele van 
– rólam, Codyról, a bámészkodókról a 
helyszíneléseken, és a Sötét Utas tudja, még 
miről. 

Szóval egyértelműen arra készül, hogy 
átszerkessze a felvételt, amin Doncevicen 
munkálkodom, olyanra, hogy az arcom is látsszon. 
És amennyire megismertem Weisst, vagy 
legalábbis a műveit, biztos voltam benne, hogy 
nem valami l’art pour l’art munkáról lesz szó. Nem, 
arra fogja használni, hogy valami bájos 
csendéletbe helyezze el, amivel tönkretehet 
engem. És mindezt azért, mert egy röpke óráig 
csintalankodtam a kedvesével, Donceviccsel. 



Természetesen tényleg ezt tettem, és 
élveztem. De ez csalásnak tűnt – igazságtalan 
dolog utólag odaretusálni az arcomat, nem? 
Különösen azért, mert akár utólag lett berakva, 
akár nem, ez több mint elég lesz ahhoz, hogy egy 
sor igen kellemetlen kérdést zúdítsanak rám. 

Az utolsó rajz volt a legrémisztőbb. Egy 
hatalmas, gonoszan vigyorgó Dextert ábrázolt a 
felvételből, aki felemeli a láncfűrészt, egy nagy 
épület homlokzatára vetítve, míg alatta a talajon 
díszítő jelleggel olyan fél tucat holttest van 
elrendezve, ugyanolyan kiegészítőkkel felszerelve, 
mint amilyeneket Weiss eddig használt a többi 
hullájánál. A képet pálmák kettős sora keretezte, 
és olyan gyönyörű ábrázolása volt a trópusi és 
művészi nagyvonalúságnak, hogy minden 
bizonnyal könnyet csalt volna a szememben, ha a 
szerénységem nem tartotta volna vissza. 

Az egész tökéletesen logikus volt a maga 
weissi módján. A már elkészült filmet felhasználva 
és kis mértékben módosítva engem tenni a 
címszerepbe, majd kivetíteni egy nagyon nyilvános 
épületre, hogy kétség se férjen ahhoz, miszerint 
Dühödt Dextert látjuk munka közben. Engem a 
cápák közé dobni, ugyanakkor nagy, mindenkihez 
szóló művészeti alkotást készítve, hogy a 
közönség megcsodálhassa. Tökéletes megoldás. 

Odaértem az autómhoz, és beültem a volán 
mögé, majd még egyszer végiglapoztam a tömböt. 



Persze lehet, hogy ezek csak vázlatok, egy papír-
ceruza fantazmagória, ami sose lát majd 
napvilágot. De ez az egész azzal kezdődött, hogy 
Weiss és Doncevic ingyenes kiállításokat rendezett 
hullákból, és az egyetlen különbség azok és e 
között mennyiségi volt – továbbá az a motívum, 
hogy valamikor az utolsó pár nap során Dexter lett 
Weiss legfőbb ihletője. A Mona Dextere. 

És most egy nagy, nyilvános művészeti 
bemutatót tervez. Dexter, a Nagyszerű, aki 
Kolosszusként igázza le a világot, a lába alatt sok 
szép holttest, színesben, szélesvásznon, a vetítést 
úgy igazítjuk, hogy az esti híradóban már meg 
tudják tekinteni. Jaj, anya, ki az a nagy, jóképű férfi 
azzal a véres láncfűrésszel? Hát az Dexter 
Morgan, édesem, az a rettenetes ember, akit 
nemrég csuktak le. De anya, miért mosolyog? Mert 
örömét leli abban, amit csinál. Jól jegyezd meg, 
kicsim – csak olyan hivatást válassz, ami boldoggá 
tesz. 

Eleget jártam egyetemre ahhoz, hogy tudjam, 
miszerint egy kultúrát mindig a művészetéről 
ítélnek meg. Alázattal töltött el a gondolat, hogy ha 
Weiss sikerrel jár, a jövő nemzedékei a XXI. 
századra visszatekintve az én ábrázolásomból 
fognak kiindulni, amikor felmérik a korszakot. Ezt a 
fajta halhatatlanságot nagyon csábító gondolatnak 
találtam, de volt pár hátránya is e meghívónak az 
örök hírnévbe. Először is, én messze túl szerény 



vagyok ehhez, és másodszor is… hát, van az a 
dolog azzal, hogy az emberek rájönnek, ki vagyok. 
Olyan emberek, mint például Coulter és Salguero. 
Márpedig ez mindenképpen bekövetkezik, ha a 
képmásomat egy nagy, nyilvános épület falára 
vetítik, a lábánál egy kupac hullával. Tényleg 
nagyon kedves gondolat, de sajnos arra indítaná 
ezeket az embereket, hogy kérdéseket tegyenek 
fel, összekössenek egy-két dolgot, és csakhamar 
Dexter-krémleves lenne a napi menü, kézzel sütve 
a Vén Szikrásban, és a Herald címoldalán 
szervírozva. 

Nem, ez tényleg nagyon hízelgő, de nem 
igazán vagyok rá felkészülve, hogy a XXI. század 
művészetének ikonikus alakjává váljak. Bármily 
kelletlenül is, de szeretném kifejezni a 
sajnálatomat, hogy vissza kell utasítanom ezt a 
megtiszteltetést. 

De hogyan? 
Ez jogos kérdés. Ezek a képek elárulják, hogy 

Weiss mit akar tenni, de annak megítélésében 
nem segítenek, hogy mennyit haladt a tervei valóra 
váltásában, vagy hogy mikor akarja valóra váltani 
őket, és hol… 

De várjunk csak egy percet; az kiderül, hogy 
hol. Visszalapoztam az utolsó képhez, ahhoz, amin 
az egész elmebeteg ötlet színes részletességgel 
volt ábrázolva. A vetítővászonként szolgáló épület 
rajza nagyon határozott volt, és nagyon 



ismerősnek tűnt – csakúgy, mint a pálmák kettős 
sora, ezt is láttam már valahol, ebben biztos 
voltam. Valami olyan helyen, ahol jártam is; de hol 
és mikor? Rámeredtem a képre, és hagytam, hadd 
induljon be az agyam. A nem túl távoli múltban 
jártam ott. Talán csak úgy egy évvel az esküvő 
előtt? 

És erről a szóról, hogy esküvő, eszembe is 
jutott. Körülbelül másfél éve lehetett. Rita 
munkahelyi barátnője, Anna férjhez ment. 
Rongyrázó, különösen nagyszabású esküvője volt, 
a menyasszony vagyonos családjának hála, és 
Ritával részt vettünk a menyegzőn abban a 
nevetségesen puccos régi szállodában, a The 
Breakersben Palm Beachen. Az itt ábrázolt épület 
egyértelműen a The Breakers. 

Remek; most már pontosan tudom, hol tervezi 
Weiss levetíteni nemes Dexterámáját. Szóval 
mihez kezdjek ezzel a tudással? Nem igazán van 
lehetőségem lesben állni a szálloda mellett éjjel-
nappal a következő három hónapban, és arra 
várni, hogy Weiss megjelenjen az első adag 
hullával. De azt sem tehetem meg, hogy nem 
csinálok semmit. Előbb vagy utóbb Weiss vagy 
levetíti, vagy… lehetséges volna, hogy ez az egész 
csak valamiféle csapda, hogy engem Palm 
Beachre csaljon, amíg Weiss valami mást művel 
itt, Dade megyében? 



De ez butaság, nem úgy tervezte, hogy 
belesántikál a naplementébe egy ceruzával a 
lábában, és egy kis ököl lenyomatával a lába 
között, a rajzait otthagyva. Ez az ő terve, jóban-
rosszban – és kénytelen voltam azt gondolni, hogy 
inkább rosszban, legalábbis, ami a hírnevemet 
illeti. Szóval egy kérdés marad csak: mikor fogja 
megtenni? Az egyetlen kínálkozó válasz az volt, 
hogy „nemsokára”, és ez nem igazán tűnt elég 
információdúsnak. 

Sajnos nincs rá más mód – ki kell vennem 
némi szabadságot, hogy a szállodánál 
várakozhassak. Ez azt jelenti, hogy egyedül kell 
hagynom Ritát és a gyerekeket, és ez nem 
tetszett, de nem tudtam, mi mást tehetnék. Weiss 
nagyon gyorsan cselekszik, egyik ötletről repül a 
másikra, és úgy gondoltam, hogy valószínűleg 
most erre a feladatra koncentrál, és gyorsan 
cselekszik majd. Nagy kockázat, de mindenképpen 
megéri, ha meg tudom akadályozni, hogy engem 
kivetítsen nagyban a The Breakers falára. 

Hát jó; megteszem. Amikor Weiss elkezdi a 
dolgot Palm Beachen, ott fogom várni. És ahogy 
ezt tisztáztam, megint felcsaptam a füzetet, hogy 
egy utolsó pillantást vessek a jóképű 
Képregényhős Dexterre. De még mielőtt igazán el 
tudtam volna merülni az önimádó révültben, egy 
autó állt meg mellettem, és kiszállt belőle valaki. 

Coulter volt az. 



 



 
 
 
 
 

HUSZONNYOLCADIK FEJEZET 
 
 
Coulter nyomozó megkerülte az autóját, 

megállt, rám nézett, majd visszament a 
vezetőüléséhez, és egy pillanatra eltűnt. Ezt a kis 
időt arra használtam fel, hogy az ülésem alá 
dugjam a vázlattömböt, és Coulter már fel is 
egyenesedett, hogy megint megkerülje az autóját 
hátulról, ezúttal fél kezében a kétliteres Mountain 
Dew-jával. A kocsijának dőlt, rám nézett, és ivott 
egy nagy kortyot az üdítőjéből. Majd megtörölte a 
száját a kézfejével. 

– Nem volt ott az irodában – szólalt meg. 
– Nem, tényleg nem voltam ott – helyeseltem. 

Végtére is valóban itt voltam. 
– Szóval, amikor jön a figyelmeztetés a rádión, 

és a maga felesége az, akkor benézek, hogy 
szóljak – folytatta, majd vállat vont. – De maga 
nincs ott. Már akkor itt volt, ugye? – Nem várt 
választ, aminek örültem, mivel nem is tudtam volna 
ilyesmivel szolgálni. Inkább megint ivott egy nagy 
kortyot az üdítőjéből, megint megtörölte a száját, 



majd azt mondta: – Ugyanaz az iskola, mint ahol 
azt a cserkészvezetőt találtuk, nem? 

– Így van. 
– De maga már itt volt, amikor megtörtént? – 

kérdezte Coulter, és közben próbált őszintén 
meglepettnek tűnni. – Mi is történt tulajdonképpen? 

Meglehetősen biztos voltam benne, hogy ha 
azt mondom Coulternek, hogy volt egy 
megérzésem, akkor nem az lesz a reakciója, hogy 
kezet ráz velem, és gratulál. Szóval megint 
szabadon engedtem a legendásan éles elmémet, 
és az jött ki a számon, hogy: 

– Arra gondoltam, lejövök, és meglepem Ritát 
és a gyerekeket. 

Coulter bólintott, mintha ezt hihetőnek találná. 
– Meglepi – ismételte utánam. – Hát, úgy tűnik, 

valaki megelőzte. 
– Igen – válaszoltam óvatosan. – Tényleg úgy 

tűnik. 
Coulter megint meghúzta az üdítősüveget, de 

ezúttal nem törölte meg a száját, csak elfordult és 
a főutat kezdte bámulni, ahol most pakolták fel az 
autómentőre Weiss kocsiját. 

– Van arról bármilyen fogalma, hogy ki lehet 
az, aki ezt tette a feleségével és a gyerekeivel? – 
kérdezte anélkül, hogy visszafordult volna felém. 

– Nincs – válaszoltam. – Azt gondolom, hogy 
ez csak egy izé, tudja. Baleset volt. 



– Ááá – válaszolta Coulter, immár engem 
bámulva. – Baleset. Jézusom, erre nem is 
gondoltam. Mert ugye, tudja. Ez ugyanaz a suli, 
ahol azt a cserkészpasast megölték. És maga is 
megint itt van. Szóval, hát. Baleset. Tényleg? Így 
gondolja? 

– Én, én csak… miért ne lehetne? – Egész 
életemben ezt gyakoroltam, és a meglepett 
arckifejezésem nagyon hiteles, de Coulter nem úgy 
nézett ki, mint aki hisz nekem. 

– Az a pasas, Donkovács – kezdett bele. 
– Doncevic – javítottam ki. 
– Mindegy – vonta meg a vállát. – Úgy néz ki, 

eltűnt. Erről tud valamit? 
– Miért tudnék erről bármit is? – kérdeztem 

vissza olyan megdöbbent arccal, amilyennel csak 
tudtam. 

– Hagyta veszni az óvadékot, megszökött a 
fiújától, és eltűnt – folytatta Coulter. – Miért tette 
vajon? 

– Tényleg nem tudom – válaszoltam. 
– Szokott olvasni, Dexter? – kérdezte Coulter, 

és nagyon aggasztónak találtam, ahogy 
konzekvensen a keresztnevemen szólít, méghozzá 
úgy, ahogy gyanúsítottakkal beszél az ember. És 
persze ezt is tette, de még mindig abban 
reménykedtem, hogy nem így gondol rám. 

– Olvasni? – kérdeztem vissza. – Ööö…, nem 
túl sokat, nem. Miért? 



– Én szeretek olvasni – szögezte le Coulter. 
Majd láthatóan túltette magát ezen, és úgy 
folytatta: – „Az első találkozás alkalom. A második 
a véletlen műve, a harmadik már ellenséges 
mesterkedés”1. 

– Hogyan? Tessék? – értetlenkedtem. Valahol 
ott maradtam le, hogy „én szeretek olvasni”. 

– A Goldfingerből van – magyarázta Coulter. – 
Ahol arról beszél James Bondnak, hogy ha 
háromszor találkoznak olyan helyen, ahol Bondnak 
semmi keresnivalója, az nem véletlen. – Ivott még 
egy kortyot, megtörölte a száját, és nézte, hogy 
izzadok. – Imádom azt a könyvet. Legalább 
háromszor-négyszer elolvastam – tette hozzá. 

– Én még nem olvastam – jegyeztem meg 
udvariasan. 

– Szóval itt találjuk magát – váltott témát 
Coulter. – És ott volt a háznál is, ami felrobbant. És 
ez két olyan alkalom, amikor semmi keresnivalója 
nem volt valahol. És akkor higgyem el, hogy csak 
véletlen? 

– Mi más lehetne? – kérdeztem vissza. 
Coulter csak bámult, még csak nem is 

pislogott. Majd ivott még egy korty üdítőt. 
– Nem tudom – mondta végül. – De ezt tudom, 

mit mondana Goldfinger, ha még egy alkalom 
lenne. 

                                                 
1 Gáspár András fordítása. 



– Hát, reméljük, hogy nem lesz – válaszoltam, 
ezúttal teljesen őszintén. 

– Hát ja – mondta Coulter. Biccentett, 
beledugta az ujját az üvegbe, és felállt. – 
Kibaszottul reménykedem benne – tette hozzá. 
Elfordult, visszament az autója túloldalára, és 
elhajtott. 

Ha egy kicsivel is nagyobb élvezetemet lelném 
az emberi hóbortok megfigyelésében, akkor biztos 
vagyok benne, hogy nagy örömöm telt volna 
Coulter nyomozó új mélységeinek felfedezésében. 
Milyen érdekes megtudni, hogy az irodalom a 
szenvedélye! De ennek a felfedezésnek az örömét 
egy kicsit csökkentette a tény, hogy egyáltalán 
semmi érdeklődést nem tápláltam az iránt, mit 
művel Coulter a szabad idejében, feltéve, ha nem 
velem foglalkozik. Éppenhogy csak sikerült Doakes 
folyamatos megfigyelésétől megszabadulnom, és 
máris itt van Coulter, hogy átvegye a helyét. Olyan 
volt, mintha valami furcsa, rosszindulatú Dexter-
ellenes tibeti szektának lennék az áldozata: amikor 
meghal az öreg Dexter-gyűlölő láma, egy újabb 
születik, hogy átvegye a helyét. 

De ez ellen szinte semmit nem tehettem 
pillanatnyilag. Éppen az fenyegetett, hogy egy 
nagyszabású művészeti alkotás részévé válok, és 
ez sokkal sürgetőbb probléma volt. Beszálltam az 
autóba, elindítottam a motort, és hazahajtottam. 



Amikor odaértem a házhoz, meg kellett állnom 
az ajtó előtt, és kopogtatnom pár percig, Rita 
ugyanis úgy döntött, hogy beakasztja belül a 
biztonsági láncot. Valószínűleg szerencsém volt, 
hogy a kanapét és a hűtőszekrényt nem jutott 
eszébe elétolni. De talán csak azért, mert 
szüksége volt a kanapéra; összebújt rajta a két 
gyerekkel, mindkét oldaláról eggyel-eggyel, és 
miután beengedett – némileg vonakodva –, 
gyorsan megint felvette ezt a testhelyzetet, féltőén 
átkarolva a gyermekeit. Cody és Astor arca 
majdnem tökéletesen egyformán unott 
bosszúságot tükrözött. Úgy tűnt, a nappaliban 
lefolytatott közös rettegés nem az a fajta családi 
szórakozás, amire vágynak. 

– Olyan soká jöttél! – hányta a szememre Rita, 
miközben visszaraktam a láncot az ajtóra. 

– Beszélnem kellette az egyik nyomozóval – 
magyarázkodtam. 

– Igen, de… – csúszott vissza Rita a gyerekek 
közé. – Úgy értem, aggódtunk. 

– Mi nem aggódtunk – javította ki Astor a 
szemét forgatva. 

– Mert, úgy értem, az az ember akárhol is lehet 
most – mondta Rita. –Lehet, hogy ebben a 
pillanatban éppen a ház előtt van. – És bár ebben 
egyikünk sem hitt igazán – még Rita sem –, mind a 
négyen az ajtó felé fordultunk. Szerencsére az az 
ember nem volt ott, legalábbis, amennyire a 



csukott és bezárt ajtón keresztül meg tudtuk 
állapítani. 

– Kérlek, Dexter – mondta Rita annyi 
félelemmel a hangjában, hogy szinte a szagát is 
éreztem –, kérlek, ez… micsoda… miért történt? 
Én nem… – több széles, de befejezetlen gesztust 
csinált a kezével, majd az ölébe ejtette mindkettőt. 
– Ennek abba kell maradnia – szögezte le. – Intézd 
el, hogy abbamaradjon. 

Őszintén szólva nagyon kevés dolgot tudtam 
elképzelni, amit szívesebben tennék, mint hogy 
elintézzem, hogy abbamaradjon – és azok közül is 
párat bele lehetne építeni az események 
leállításának folyamatába, miután elkaptam 
Weisst. De még mielőtt elmerültem volna a boldog 
tervezgetésbe, megszólalt az ajtócsengő. 

Rita reakcióképpen felugrott a levegőbe, majd 
visszakucorodott a helyére, a két gyereket 
szorosan magához ölelve. 

– Ó, istenem – nyögött fel. – Ki lehet az? 
Meglehetősen biztos voltam abban, hogy nem 

a Mormon Hittérítők keresnek minket, de csak 
annyit mondtam, hogy megnézem, és az ajtóhoz 
mentem. Csak a biztonság kedvéért kilestem a 
kukucskálón, mivel a Mormon Hittérítők 
cselekedeteit nem lehet kiszámítani, de amit kint 
megláttam, az még félelmetesebb volt. 

Doakes őrmester állt a küszöbömön. 



A kis fémszínű számítógépet markolászta, ami 
beszélt helyette, a könyöke mellett pedig egy ápolt, 
középkorú nő állt szürke kosztümben, és bár nem 
viselt nyakkendőt, elég biztosra vettem, hogy ő 
képviseli a szövetségieket, akikkel meg lettem 
fenyegetve. 

Miközben kettőjüket néztem, és azokon a 
problémákon töprengtem, amiket ők 
képviselhetnek, az is átfutott a fejemen, hogy zárva 
hagyom az ajtót, és úgy teszek, mintha nem 
lennénk otthon. De ez csak egy futó gondolat volt; 
úgy vettem észre, hogy minél gyorsabban menekül 
az ember a bajok elől, annál könnyebben utolérik, 
és meglehetősen biztos voltam benne, hogy ha 
nem engedem be Doakest és új barátját, akkor 
házkutatási paranccsal térnek vissza, és 
valószínűleg Doakes, illetve Salguero is velük jön. 
Szóval kellemetlen gondolatokkal telve, és 
arcomra megfelelő arányban kevert meglepetést 
és fásult döbbenetet erőltetve kinyitottam az ajtót. 

– Mozogj. Már. Faszfej! – kiáltott fel Doakes 
joviális mesterséges baritonján, ahogy háromszor 
beledöfte a kampóját a kis fémszínű dobozba. 

Az FBI-os csitítóan rátette a kezét, majd 
visszanézett rám. 

– Mr. Morgan? – kérdezte. – Bejöhetünk? 
Türelmesen tartotta az igazolványát, amíg 
átnéztem; mint kiderült, Brenda Recht különleges 
ügynökhöz volt szerencsém az FBI-tól. – Doakes 



őrmester felajánlotta, hogy idehoz, hogy beszélni 
tudjak magával – közölte velem, én meg arra 
gondoltam, milyen rendes dolog is volt ez Doakes 
őrmestertől. 

– Hát persze, hogy bejöhetnek – válaszoltam, 
majd hirtelen támadt egy olyasfajta áldott ihletem, 
ami néha a legjobbkor jön, és hozzátettem: – De a 
gyerekek akkora sokkon estek át, és Doakes 
őrmestertől egy kicsit amúgy is félnek. Nem 
várhatna idekint? 

– Faszfej! – mondta Doakes olyan hangon, 
mintha azt kiáltaná, üdv, szomszéd. 

– És a beszéde is vulgáris egy kicsit a 
gyerekeknek – tettem hozzá. Recht különleges 
ügynök Doakesra pillantott. FBI-ügynökként nem 
ismerhette be, hogy bármitől is félne, még 
Doakestől, a kiborgtól sem, de olyan pillantást 
vetett rá, mint akinek nagyon tetszik az ötletem. 

– Persze – jelentette ki. – Megvárna itt, 
őrmester? 

Doakes egy nagyon hosszú pillantást vetett 
rám, és a sötét messzeségben szinte hallottam 
Utasának dühös üvöltését. De nem tett mást, csak 
felemelte az ezüstszínű kampóját, a billentyűzetére 
pillantott, és rábökött az egyik előre rögzített 
mondatra. 

– Még mindig figyellek, faszfej – biztosított róla 
a derűs férfihang. 



– Nyugodtan – válaszoltam. – De figyelj inkább 
az ajtó túloldaláról, jó? 

– Egy kézmozdulattal beinvitáltam Rechtet, és 
amikor becsusszant Doakes mellett az ajtón, 
becsuktam mögötte, hogy a jó őrmester csak a 
deszkát tudja mozdulatlan pillantásával bámulni. 

– Úgy tűnik, mintha nem kedvelné magát – 
jegyezte meg Recht különleges ügynök. Remek 
megfigyelőképessége mély benyomást tett rám. 

– Nem – válaszoltam. – Szerintem engem okol 
azért, ami történt vele. –És ez legalább részben 
igaz volt, bár már azelőtt sem kedvelt, hogy 
elvesztette volna a kezét, a lábfejét és a nyelvét. 

– Aha – válaszolta Recht, és bár láttam rajta, 
mi a véleménye erről, de nem folytatta a témát. 
Inkább odament a kanapéhoz, amin még mindig 
ott ült Rita Codyt és Astort szorongatva. 

– Mrs. Morgan? – kérdezte, ismét felemelve az 
igazolványát. – Recht különleges ügynök, FBI. 
Feltehetek pár kérdést a délután történtekről? 

– FBI? – kérdezett vissza Rita ijedten, mintha 
lopott látra szóló kötvényeken üldögélne. – De 
ez… miért… persze, természetesen. 

– Van pisztolyod? – kérdezte Astor. 
Recht valamiféle aggodalmas jóindulattal 

pillantott rá. 
– Igen, van – ismerte be. 
– És le szoktál vele lőni embereket? 



– Csak ha muszáj – válaszolta Recht. 
Körülnézett, és meglátott egy széket a közelben. – 
Leülhetek, hogy feltegyek néhány kérdést? 

– Ó – kapott észbe Rita. – Ne haragudjon. 
Csak… igen, kérem, foglaljon helyet. 

Recht helyet is foglalt a szék peremén, és rám 
nézett, mielőtt Ritához szólt volna. 

– Mondja el, mi történt – kérte, és amikor Rita 
habozott, folytatta: – A gyerekek az autóban voltak, 
készült rákanyarodni az US1-esre… 

– Egyszerűen…, egyszerűen a semmiből jött 
nekünk – kezdett bele Rita. 

– Bumm – tette hozzá Cody lágyan, mire 
meglepetten ránéztem. Éppen hogy csak, de 
mosolygott is, ami legalább annyira ijesztő volt. 
Rita riadt pillantást vetett rá, majd folytatta. 

– Belénk szaladt – mondta. – És amíg én 
nem… mielőtt meg tudtam volna… ő csak, 
egyszerűen ott volt az ajtónál, és rángatni kezdte a 
gyerekeket. 

– Én megütöttem a lába között – magyarázta 
Astor. – Cody pedig beleszúrt egy ceruzát. 

Cody összeráncolta a homlokát. 
– Én szúrtam először – javította ki Astort. 
– Mindegy. 
Recht enyhe döbbenettel nézte kettőjüket. 
– Mindketten nagyon ügyesek vagytok – 

jelentette ki. 



– És aztán odajött a rendőr, és a bácsi 
elszaladt – fejezte be a történetet Astor, Rita meg 
bólintott. 

– És maga hogy került oda, Mr. Morgan? – 
folytatta Recht, figyelmeztetés nélkül felém 
fordulva. 

Természetesen tudtam, hogy ezt meg fogja 
kérdezni, de még mindig nem sikerült kigondolnom 
rá egy ütős választ. Amikor Coulternek azzal 
jöttem, hogy meg akartam lepni Ritát, az 
egyáltalán nem lelt lelkes fogadtatásra, Recht 
különleges ügynök pedig sokkal értelmesebbnek 
tűnt – és várakozóan nézett rám, miközben 
ketyegtek a másodpercek, várva a józan, értelmes 
választ, ami nem állt rendelkezésemre. Mondanom 
kellett valamit, méghozzá gyorsan; de mit? 

– Izé – motyogtam –, nem tudom, hallott-e 
róla, de volt egy agyrázkódásom… 

 
* * * 

 
Az FBI-os Brenda Recht különleges ügynök 

vezette kihallgatás részletei soha nem fognak 
megjelenni egyetlen rólam írt dicshimnuszban 
sem. Nem úgy tűnt, mintha elhinné, hogy azért 
indultam el hamarabb hazafelé, mert rosszul 
éreztem magam, és azért álltam meg az iskolánál, 
mert tudtam, hogy akkor van vége a tanításnak. És 
még csak azt se mondhatom, hogy hibáztatnám 



érte. Rendkívül gyenge volt a sztorim, de mivel 
jobbat nem tudtam kitalálni, kénytelen voltam 
ragaszkodni hozzá. 

Recht azt a kijelentésemet sem tudta minden 
további nélkül elfogadni, hogy Rita és a gyerekek 
támadója egy ismeretlen elmebeteg volt, akit az 
utak őrjöngése, miami dugói és a túl sok kávé 
változtatott azzá. Viszont azt végül elfogadta, hogy 
tőlem nem kap más magyarázatot. Olyan 
arckifejezéssel állt fel, amit a legjobb esetben is 
elgondolkozónak tudnék nevezni. 

– Hát jó, Mr. Morgan – mondta. – Mintha 
valami nem stimmelne teljesen, de úgy látom, nem 
fogja elmondani nekem. 

– Nincs mit elmondanom – tiltakoztam, talán 
egy kicsit túlzásba vitt szerénységgel. – Az ilyesmi 
nap mint nap megesik Miamiban. 

– Aha – válaszolta Recht. – Csak az a baj, 
hogy mintha mindig magával esne meg. 

Valahogy sikerült magamba fojtanom azt, hogy 
és ha még tudná is, és kikísértem az ajtóhoz. 

– Pár napig őrt áll majd itt egy rendőr, csak a 
biztonság kedvéért – mondta, és ez nem volt túl jó 
hír, és a lehető legrosszabb időzítéssel pont ekkor 
nyitottam ki az ajtót, ami mögött ott állt Doakes, 
majdnem ugyanolyan pózban, mint amikor ott 
hagytuk, rosszindulatúan bámulva az ajtót. Mind-
kettőjüktől érzékeny búcsút vettem, és amikor 
becsuktam az ajtót, az utolsó dolog, amit láttam, az 



Doakes mozdulatlan pillantása volt, pont, mintha 
Alice Fakutyájának a gonosz ikertestvére lett 
volna. 

Ugyanakkor az FBI érdeklődése nem igazán 
nyugtatta meg Ritát. Még mindig a gyerekeket 
szorongatta, és csak félmondatokban beszélt. 
Úgyhogy amennyire csak tudtam, lelket öntöttem 
belé, és egy darabig mind a négyen ott ültünk a 
kanapén, amíg végül Cody és Astor ficergése miatt 
túl kényelmetlenné nem vált a helyzetünk. Rita 
feladta, berakott nekik egy DVD-t, majd kiment a 
konyhába, és nagy edényzörgetéssel megkezdte a 
maga alternatív terápiáját, én pedig bementem a 
kis vendégszobába, amit Rita „Dexter 
Dolgozószobájá”-nak hívott, hogy még egyszer 
átnézzem Weiss vázlatfüzetét, és átadjam magam 
sötét gondolataimnak. 

Azoknak a listája, akiket nem tekinthettem 
barátomnak, egyre csak nőtt: Doakes, Coulter, 
Salguero, és most az egész FBI. 

És persze maga Weiss. Még mindig 
szabadlábon van, és még mindig bosszút forral 
ellenem. Vajon megint a gyerekeket fogja célba 
venni, és egyszer csak kisántikál a sötétből, hogy 
elkapja őket, ezúttal talán kevlár nadrágban és 
ágyékvédőben? Ha igen, akkor a gyerekek 
közelében kell maradnom, amíg be nem fejeződik, 
ez pedig nem a legjobb módja annak, hogy 
elkapjam. Különösen akkor, ha ezúttal valami új 



dologgal próbálkozik. Ha pedig engem akar 
megölni, akkor csak veszélybe sodrom Codyt és 
Astort azzal, ha velük maradok; a Robbanóház 
nevű bűvészmutatványából kiindulva 
nyilvánvalónak tűnik, hogy Weisst nem érdeklik 
túlságosan az esetleges ártatlan áldozatok. 

De engem igen, és ezt nem hagyhattam 
figyelmen kívül. Aggódtam a gyerekekért, és az ő 
védelmük volt a legfontosabb. Ez nagyon furcsa 
megvilágosodás volt, ráébredni, hogy a 
biztonságuk éppen olyan fontos számomra, mint a 
titkos életem védelme. Ez nem illett bele abba a 
képbe, ami a fejemben alakult ki magamról, nem 
volt összhangban a gondosan felépített 
énképemmel. Természetesen mindig külön 
örültem, ha olyan ragadozót sikerült levadásznom, 
aki gyerekeket bántalmazott, de soha nem 
gondoltam bele abba, hogy miért is lehet ez. És 
valóban azt terveztem, hogy megadom Codynak 
és Astornak azt, amivel mostohaapjukként, és ami 
még fontosabb, vezetőjükként Harry törvényei 
kapcsán tartozom nekik. De látni magam, ahogy 
felfújt tollakkal kotkodácsolok felháborodottan, mint 
egy tyúkanyó, a gondolatra, hogy valaki bánthatja 
őket, meglepett, és némi aggodalmat keltett 
bennem. 

Úgyhogy Weiss leállítására egy teljesen új 
okom is nyílt. Most már Dexter Apu voltam, és a 
gyerekek miatt is éppen annyira meg kellett 



tennem, mint magam miatt, és arra a gondolatra, 
hogy valaki bánthatja őket, az érzelmekre 
veszélyesen hasonlító indulat támadt bennem. 

Hát jó; akkor egyértelmű, hogy ki kell találnom, 
mi lesz Weiss következő lépése, és meg kell 
állítanom, még mielőtt megtenné. Felvettem a 
füzetét, és még egyszer végiglapoztam a rajzokon, 
talán tudat alatt abban reménykedve, hogy valami 
elkerülte a figyelmem: talán Weiss levelezési címe, 
esetleg egy búcsúlevél. De ugyanazt találtam 
benne, mint addig, és az igazat megvallva, az 
újdonság varázsa is elmúlt, úgyhogy nem leltem 
különösebb örömet abban, hogy a rólam készült 
képeket bámulom. Soha nem tartozott a kedvenc 
elfoglaltságaim közé magamat nézegetni, és ezek 
a képek, amelyek olyannak ábrázoltak, amilyennek 
a világ úgy általában látna engem, a maradék kis 
örömömet is szétlibbentették. 

És ráadásul nem is állt össze semmivé az 
egész úgy igazán – annyivá biztos nem, ami 
igazolta volna a fáradozásaimat. Bár felteszem, 
még a Mona Lisa ellen is tiltakoznék, ha az én 
vonásaimat viselné. És ez messze volt a Mona 
Lisától. Olyannak tűnt, mint amit szórakozottan 
vázoltak fel, majd az utolsó oldalon különösebb 
lelki tusa nélkül összedobtak. 

Természetesen az volt a cél, hogy 
leleplezzenek, nem az, hogy remekművet 
alkossanak, vagy igen? Megálltam, és 



áttanulmányoztam a részletgazdagabb rajzok 
közül többet is, azokat, amelyek az élőkép többi 
kellékét ábrázolták. Lehet, hogy önteltségnek tűnik 
ezt így kimondani, mivel végtére is ezek az én 
képeimmel versengtek a helyért, de nem voltak túl 
érdekesek. Az ember valószínűleg ügyes 
munkának nevezné őket, de semmi többnek. 
Hiányzott belőlük az eredetiség, és elég 
élettelennek is tűntek – még akkor is, ha csak 
hullák látszottak rajtuk. 

És ha nagyon őszinte akarok lenni, még a 
rólam készült képek is csak olyanok voltak, 
amilyeneket egy tehetségesebb középiskolás 
rajzolna. Lehet, hogy nagy méretben a The 
Breakers frontjára vetítik őket, de egy napon sem 
lehet említeni őket semmivel, amit mostanában 
láttunk Párizsban – még a kisebb galériákban 
kiállított dolgokkal sem. Persze ott volt az az utolsó 
darab is, „Jennifer lába”. Az is amatőr 
videofelvételeket használt – de ott a közönség 
reakciója volt a lényeg, nem pedig a… 

Egy pillanatra tökéletes csend lett Dexter 
agyában, olyan vastag csend, hogy minden mást 
elnémított. Majd legördült, hogy mögüle előtűnjön 
egy fecsegő kismajomszerű gondolat. 

A közönség reakciója. 
Ha az embert a reakció érdekli, akkor a mű 

minősége nem annyira lényeges, amennyiben 
sokkol. És az ember felkészül arra, hogy rögzítse a 



reakciókat, például videón. És esetleg egy profi 
vágótól kér segítséget, olyasvalakitől, mint például 
Kenneth Wimble, akinek a házát Weiss 
felrobbantotta. Sokkal logikusabbnak tűnt a 
társukként gondolni Wimble-re, mint véletlen 
áldozatra. 

De amikor Weiss feljebb lépett egy szintet, és 
valóban öldösni kezdett, ahelyett hogy csak 
holttesteket rabolt volna a játékához, Wimble 
valószínűleg berezelt, mire Weiss felrobbantotta a 
saját házában, és egyúttal megismételhetetlen 
személyemet is megpróbálta eltenni láb alól. 

De Weiss még mindig videózott, a profi társ 
nélkül is. Mert számára erről szólt a dolog. Képeket 
akart olyan emberekről, akik látják, amit csinált. És 
egyre jobban élvezni is kezdte, amit csinál: a 
cserkészvezetővel, Wimble-lel és velem is 
megpróbálkozott. De igazából a videó a lényeg. És 
boldogan gyilkol is, csak hogy megkaphassa. 

Nem csoda, hogy a Sötét Utas megzavarodott 
egy kicsit. A miénk egy nagyon közvetlen stílusú 
művészeti irányzat, és az eredményeit rendkívül 
zártkörű közönségnek szánjuk. Weiss más. Lehet, 
hogy bosszút akar rajtam állni, de boldogan tenné 
ezt indirekt módon, és ez olyasmi, ami nekünk az 
Utassal meg se fordulna a fejünkben. Weissnek 
még mindig számít a művészet. Szüksége van a 
felvételekre. 



Ránéztem önmagam nagyméretű, színes 
ábrázolására a Breakers Hotel falán. A rajz elég 
tiszta volt, és könnyedén le lehetett követni rajta az 
épület alaprajzát. A homlokzata U alakú volt, a 
bejárat a közepénél helyezkedett el, és két szárny 
nyúlt ki belőle a két oldalon. Egy hosszú sétány 
vezetett a bejárathoz a kettős pálmasorral, 
tökéletes helyszín ahhoz, hogy a tömeg ott 
szörnyülködjön. Weiss valahol a tömegben lesz a 
kamerájával, és az arcokat videózza. De ahogy 
elnéztem a képet, már előbb rájöttem, hogy 
biztosan kivesz egy szobát az egyik szárnyban a 
homlokzattal szemben, ahonnan a vetítés megy 
majd, és beállít oda is egy kamerát, valami 
olyasmit, mint a korábbi távirányított kamerái, csak 
sokkal jobb objektívvel, hogy lefilmezhesse a 
közönség arcát. 

Igazából azelőtt kell megállítani, mielőtt 
mindent felállít, amikor megérkezik a szállodába. 
Ehhez pedig ki kell derítenem, mikorra jelentkezett 
be. Ez nagyon egyszerű lenne, ha lenne 
hozzáférésem a szálloda rendszeréhez, de 
nincsen, vagy tudnám, hogy lehet feltörni, de nem 
tudom. Viszont miközben ezen gondolkoztam, 
rájöttem valamire. 

Ismerek valakit, aki fel tudja. 
 
 



 
 
 
 
 

HUSZONKILENCEDIK FEJEZET 
 
 
Kyle Chutsky velem szemben ült le a kis 

asztalhoz a büfé sarkában, ami a parkolóház alsó 
szintjén volt a kórházban. Annak ellenére, hogy 
szerintem pár napja nem hagyta el az intézmény 
területét, meg volt borotválkozva, és az inge is 
tisztának tűnt. Olyan mosollyal nézett engem az 
asztal túloldaláról, amitől megemelkedett a szája 
sarka, és szarkalábak keletkeztek a szeme körül, 
de a pillantása nem változott, ugyanolyan hideg és 
gyanakvó maradt. 

– Ez vicces – jelentette ki. – Szóval azt 
szeretnéd, hogy segítsek neked feltörni ennek a 
szállodának, a The Breakersnek a regisztrációs 
adatbázisát? Hahh. – Röviden felnevetett, de nem 
túl meggyőzően. – Miért gondolod, hogy én tudok 
neked ebben segíteni? 

Sajnálatos módon ez jogos kérdés volt. Ami 
azt illeti, nem tudtam, hogy tud-e nekem segíteni, 
legalábbis abból kiindulva, amit valaha is tett vagy 
mondott. De ami keveset viszont tudtam 
Chutskyról, az arra utalt, hogy becsben tartott tagja 



az árnyékkormánynak, annak a szándékosan nem 
felügyelt és nem összeköthető csoportnak, 
amelynek tagjai különféle betűkről elnevezett 
ügynökségeknek dolgoznak, amelyek többé-
kevésbé kapcsolódnak a szövetségi kormányhoz, 
és időnként egymáshoz is. És ebből kiindulva 
meglehetősen biztosra vettem, hogy rengeteg 
ötlete van arra, hogyan lehetne kideríteni, hogy 
Weiss bejelentkezett-e a szállodába. 

De ott volt az az apró protokolláris probléma, 
hogy nekem erről nem lett volna szabad tudnom, 
neki pedig nem szabad beismernie. És hogy ezen 
túl tudjunk lépni, ahhoz le kellett nyűgöznöm 
valamivel, ami eléggé sürgető és halaszthatatlan 
ahhoz, hogy legyőzze Chutsky ösztönös 
tiltakozását. Bár szerintem szinte semmi nem 
fontosabb, mint a Daliás Dexterre leselkedő 
kárhozat, de valahogy nem gondoltam, hogy 
Chutsky osztaná az önimádatomat. Ő valószínűleg 
többre értékelne olyan lényegtelen apróságokat, 
mint a nemzetbiztonság, a világbéke, és a saját, 
relatíve értéktelen élete és épsége. 

De eszembe jutott, hogy a húgomat ő is elég 
sokra értékeli, és ez legalább potenciális rés lehet 
a pajzsán. Úgyhogy a lehető legügyesebben meg-
játszott férfias egyenességemmel közöltem vele: 

– Kyle, arról a fickóról van szó, aki leszúrta 
Deborah-t. – És bármelyik macsó tévéfilmben 
ennyi elég is lett volna, de úgy tűnt, Chutsky nem 



nagy rajongója a televíziónak. Csak megemelte a 
fél szemöldökét, és visszakérdezett:  

– És? 
– És – folytattam némileg meghökkenve, 

miközben megpróbáltam felidézni pár konkrétabb 
részletet azokból a tévéfilmekből –, az illető 
szabadlábon van, és nagyon úgy néz ki, hogy 
megússza. Ööö…, és az is lehet, hogy újra 
megpróbálkozik a dologgal. 

Ezúttal Chutsky mindkét szemöldökét 
megemelte. 

– Azt hiszed, hogy megint leszúrja majd 
Deborah-t? – kérdezte. 

Nem haladtak jó irányba a dolgok, ez az egész 
egyáltalán nem úgy sült el, ahogy gondoltam. Én 
azt feltételeztem, hogy van valamiféle Akcióhősök 
Szabályzata, és nekem nem kell mást tennem, 
mint megemlítenem, hogy cselekednünk kell, és 
kifejeznem türelmetlenségemet, hogy leszámoljunk 
velük, és erre Chutsky hasonló lelkesedéssel ugrik 
majd talpra, hogy együtt rohamozzuk meg Iwo 
Jimát. De Chutsky ehelyett úgy nézett rám, mintha 
beöntést javasoltam volna. 

– Hogy lehet, hogy te nem akarod elkapni a 
fickót? – kérdeztem, és hagytam, hogy egy kis 
félszeg elkeseredettség csendüljön ki a 
hangomból. 

– Úgy, hogy nem az én dolgom – válaszolta 
Chutsky. – És nem is a te dolgod, Dexter. Ha úgy 



gondolod, hogy a fickó ebbe a szállodába fog 
bejelentkezni, szólj a zsaruknak. Nekik rengeteg 
emberük van arra, hogy csapdát állítsanak neki, és 
elkapják. Neked csak te vagy, barátom, és már ne 
is haragudj, de ez egy kicsit durvább lehet majd, 
mint amihez szokva vagy. 

– A zsaruk kíváncsiak lesznek majd arra, 
honnan tudom – válaszoltam, de rögtön meg is 
bántam. 

És Chutsky is rögtön lecsapott rá. 
– Rendben. Szóval, honnan tudod? – kérdezte. 
Eljött az idő, amikor még Dexternek, a 

kiismerhetetlennek is le kellett terítenie legalább 
egy-két lapot az asztalra. Úgyhogy sutba dobtam a 
veleszületett zárkózottságomat, és kimondtam. 

– Az a pasas üldöz engem. 
Chutsky pislogott egyet. 
– Ez mit jelent? – kérdezte. 
– Azt jelenti, hogy holtan akar látni – 

magyaráztam. – Már kétszer megpróbálkozott 
azzal, hogy megöljön. 

– És szerinted megint megpróbálja? Abban a 
szállodában, a The Breakersben? 

– Igen. 
– Akkor meg miért nem maradsz otthon? 
Szerintem nem önteltség a részemről azt 

állítani, hogy a beszélgetések során én szoktam 
általában éleselméjűbb lenni. De ebben a táncban 
nyilvánvalóan Chutsky vezetett, Dexter pedig pár 



lépéssel mögötte kullogott, két vízhólyagos lábán 
sántikálva. Úgy sétáltam bele ebbe az egészbe, 
hogy meg voltam győződve arról, miszerint 
Chutsky az a típus, aki szereti a saját kezébe venni 
a dolgokat, még ha az egyik keze immár csak egy 
acélkampó is, de még így is egy Bruce Willis, egy 
mindent bele, ököllel a rakéták ellen alkat, aki 
harcba száll a legkisebb biztatásra, különösen, ha 
ez azzal kecsegteti, hogy ráteheti a kampóját élete 
nagy szerelme, húgom, Deborah támadójára. De 
nyilvánvalóan elszámítottam magam. 

Ettől viszont csak egy újabb kérdőjel merül fel: 
kicsoda akkor Chutsky igazából, és hogyan 
vehetnem rá, hogy segítsen? Vajon valami ravasz 
hadicsellel tudom legkönnyebben meggyőzni, vagy 
valamilyen formában kénytelen leszek végső 
fegyverként bevetni a precedens nélküli, 
elképzelhetetlen és borzalmas igazmondást? 
Magától a gondolattól is, hogy az őszinteség 
bűnébe kell esnem, minden ízemben remegni 
kezdtem. Ez az elképzelés ellentmondott 
mindannak, amiért egész életemben küzdöttem. 
De úgy tűnt, nincs kiút; legalább érintőlegesen az 
igazat kell bevallanom. 

– Ha otthon maradok – magyaráztam –, akkor 
valami retteneteset fog tenni. Velem, és talán a 
gyerekekkel is. 

Chutsky rám meredt, majd megcsóválta a fejét. 



– Most még logikátlanabbnak tűnik az egész, 
mint amikor azt hittem, hogy bosszút akarsz állni – 
állapította meg. – Hogy tehetne bármit is, ha te 
otthon vagy, ő pedig a szállodában? 

Eljön az a pont, amikor az embernek be kell 
ismernie, hogy vannak olyan napok, amikor nincs a 
legjobb formában, és most éppen ez történt. Azzal 
nyugtattam magam, hogy valószínűleg csak az 
agyrázkódás utóhatása, de a magam azt 
válaszolta erre, hogy ez a legjobb esetben is csak 
egy szánalmas, elkoptatott kifogás, és sokkal 
ingerültebben önmagammal szemben, mint amire 
vissza tudtam emlékezni, előhúztam a füzetet, amit 
Weiss autójából vettem el, és kinyitottam 
Domináns Dexter a The Breakers homlokzatára 
vetített színes képénél. 

– Így – válaszoltam. – Ha nem ölhet meg, 
akkor letartóztattat gyilkosságért. 

Chutsky pár hosszú másodpercen keresztül 
tanulmányozta a képet, majd halkan elfüttyentette 
magát. 

– Ejha – reagált. – És ezek itt az aljánál…? 
– Hullák – világosítottam fel. – Kicsicsázva, 

mint azok, amelyek után Deborah nyomozott, 
amikor a pasas leszúrta. 

– És miért akarja ezt tenni? – kérdezte 
Chutsky. 

– Ez a művészi önkifejezés egy formája – 
magyaráztam. – Legalábbis szerinte. 



– Igen, de miért pont téged pécézett ki, 
barátom? 

– Azt a pasast, akit akkor tartóztattak le, 
amikor Deborah-t leszúrták – emlékeztettem –, azt 
keményen fejbe rúgtam. Ők együtt éltek. 

– Éltek? – visszhangozta Chutsky. – És most 
hol van? 

Soha nem láttam értelmét az öncsonkításnak. 
Végül is, az élet is azon van, hogy minél többet 
lefaragjon az emberből, és sokkal ügyesebben 
csinálja. De ha vissza tudtam vonni a múlt időt 
azzal, hogy keményen beleharapok a nyelvembe, 
akkor örömmel megtettem volna. De hiába, már 
kimondtam, és ezzel kellett kezdenem valamit, 
úgyhogy amikor sikerült a korábban élesként 
ismert eszem egy darabkáját kihalásznom a 
zavarosból, a válasz is előkerült egyúttal. 

– Hagyta veszni az óvadékot, és megszökött – 
mondtam. 

– És ez a pasas téged okol, csak mert a 
barátja meglépett? 

– Úgy tűnik – helyeseltem. 
Chutsky rám nézett, majd vissza a rajzra. 
– Hallgass ide, barátom – mondta. – Te 

ismered ezt a pasast, és tudom, hogy hallgatnod 
kell a megérzéseidre. Nálam ez mindig is 
működött, tízből kilencszer. De ez, hát nem is 
tudom. – Vállat vont. – Ez eléggé…, nem túl 
vékony szerinted? – Megpöckölte a képet. – De 



mindenesetre egy dologban igazad volt. Ha 
tényleg erre készül, akkor segítségre lesz 
szükséged. És sokkal többre, mint gondoltad 
volna. 

– Hogy érted? – kérdeztem udvariasan. 
Chutsky kézfejével megpaskolta a rajzot. 
– Ez a szálloda – magyarázta –, ez nem a 

Breakers. Ez a Hotel Naciónal. Havannában. – És 
Dexter, egyébként nem a legvonzóbb módon 
leesett állát látva hozzátette: – Tudod, 
Havannában. Abban, amelyik Kubában van. 

– De ez lehetetlen – ellenkeztem. – Úgy értem, 
én voltam már ott. Ez a The Breakers. 

Chutsky rám mosolygott, azzal a fajta 
idegesítő, fensőbbséges mosolylyal, amit 
mindenképpen szeretnék egyszer kipróbálni, 
amikor majd nem leszek inkognitóban. 

– Nem voltál túl jó történelemből, ugye? – 
kérdezte. 

– Szerintem ezt a részt pont nem vettük. Miről 
beszélsz? 

– A Hotel Naciónal és a The Breakers 
ugyanazon tervrajz alapján készült, a 
költségkímélés érdekében – magyarázta Chutsky. 
– Szinte teljesen egyformák. 

– Akkor miért vagy olyan biztos benne, hogy 
ez nem a Breakers? 

– Idesüss – mutogatta Chutsky. – Nézd ezeket 
a régi típusú autókat. Tiszta Kuba. És látod azt a 



kis golfkocsiszerűséget, a gömbölyű fedelével? Az 
egy Coco Loco, és olyat csak arrafelé találni, Fort 
Lauderdale-ben nem. És a növények. Azok ott a 
bal oldalon? Ilyesmi nincs a The Breakersnél. 
Egyértelműen csak Havannában. – Ledobta a 
füzetet, és hátradőlt. – Szóval, ami azt illeti, én azt 
mondanám, probléma megoldva, barátom. 

– Miért mondanád ezt? – kérdeztem idegesen 
mind a modora, mind a saját értetlenségem miatt. 

Chutsky elmosolyodott. 
– Egyszerűen túl nehéz bejutnia oda egy 

amerikainak – jelentette ki. – Nem hiszem, hogy 
sikerülne neki. 

Egy kis érme esett be a résbe, és egy kis fény 
gyulladt ki Dexter agyában. 

– Kanadai a pasas – tájékoztattam Chutskyt. 
– Hát jó – válaszolta Chutsky megátalkodottan. 

– Szóval akkor be tud jutni. – Vállat vont. – De 
hékás, az nem jut eszedbe, hogy milyen szigorúan 
veszik ott lent a dolgokat? Úgy értem… kizárt, 
hogy ezt meg tudná játszani – paskolta meg a 
füzetet a kézfejével. – Kubában semmiképpen. A 
zsaruk rögtön a nyakában lennének, mintha… – 
Chutsky összeráncolta a szemöldökét, és 
elgondolkozva az arca felé emelte csillogó ezüst 
kampóját. Még időben észbekapott, mielőtt a 
szemébe nyúlt volna vele. – Hacsak… – hallgatott 
el. 

– Micsoda? – kérdeztem. 



Chutsky alig észrevehetően megcsóválta a 
fejét. 

– Ez a pasas meglehetősen okos, ugye? 
– Hát – válaszoltam bosszúsan –, az biztos, 

hogy ő azt hiszi. 
– Akkor biztos tudja. Ami valószínűleg azt 

jelenti… – folytatta Chutsky, udvariasan 
megtagadva, hogy tárgyi alárendelő 
mellékmondattal fejezze be a mondanivalóját. 
Előkotorta a telefonját, ami olyan nagyobbfajta volt, 
nagy kijelzővel. Egy helyben tartva az asztalon a 
kampójával, sebesen nyomogatni kezdte a 
billentyűzetét, olyanokat motyogva, hogy a fenébe, 
hát jó, aha, és egyéb szellemes megjegyzéseket 
mormogva maga elé. Azt láttam, hogy a Google-t 
nyitja meg, de semmi más nem volt kivehető az 
asztal túloldaláról. – Bingó – mondta végül. 

– Mi? 
Chutsky elmosolyodott, láthatóan nagyon 

elégedetten a saját eszével. 
– Odalent folyton csinálják ezeket a 

fesztiválokat – magyarázta. – Hogy bebizonyítsák, 
milyen kulturáltak és szabadok. – Odatolta hozzám 
a telefonját az asztalon keresztül. – Mint például 
ezt is. 

Odahúztam magamhoz a telefont, és 
elolvastam, mi van a képernyőn. 

– Festival Internacional de Artes Multimedia – 
mondtam hangosan, ahogy legörgettem. 



– Három nap múlva kezdődik – magyarázta 
Chutsky – És bármit is csinál ez a pasas, 
projektorral, vagy videoklipekkel, vagy mittudomén 
mivel, a zsaruknak ki lesz adva a parancs, hogy 
maradjanak nyugton, és hagyják, hadd csinálja. A 
fesztivál miatt. 

– És ott lesz a sajtó is – vittem tovább a 
gondolatot. – Mindenhonnan a világból. Tökéletes. 
– És tényleg az volt; így Weiss nyugodtan 
előkészítheti rettenetes projektjének díszleteit, 
majd egyetlen díszes ajándékcsomagban magára 
irányíthatja az annyira áhított figyelmet. És ez nem 
olyasminek tűnt, aminek örülnöm kellene. 
Különösen, mivel Weiss tudja, hogy nem juthatok 
el Kubába, hogy megakadályozzam. 

– Hát jó – zárta le Chutsky. – így már logikus. 
De miért vagy olyan biztos benne, hogy oda fog 
menni? 

Ez sajnos jogos kérdés volt. Elgondolkoztam a 
válaszon. Először is, valóban olyan biztos vagyok? 
Feltűnés nélkül, nehogy elijesszem Chutskyt, egy 
óvatos, néma kérdőjelet küldtem a Sötét Utasnak. 
Biztosak vagyunk benne? – kérdeztem. 

Ó, igen – válaszolta az Utas a maga 
pengeéles fogú mosolyával. Meglehetősen 
biztosak. 

Hát akkor jó. Ezzel megvolnánk. Weiss 
Kubába fog menni, hogy leleplezze Dextert. De 
szükségem volt valami olyasmire is, ami egy kicsit 



meggyőzőbb, mint a néma bizonyosság; milyen 
bizonyítékom van rá, a rajzokon kívül, amiket 
úgysem fogadna el egy felelős bíróság? Igaz, hogy 
némelyik nagyon érdekes, például a hatmellű nő 
képe, az kifejezetten olyasmi, amit nehezen tud az 
ember kivakarni a fejéből. 

Eszembe jutott az a rajz, és ezúttal szinte 
hallani lehetett a pendülést, ahogy egy nagyon, 
nagyon nagy tantusz lepottyan. 

Az említett oldalnál egy darab papír volt 
begyűrve a füzet kötésébe. 

A Havanna-Mexikó repülőjáratok listája. 
Ez pont olyasmi, amire szüksége van az 

embernek, ha például előfordulhat, hogy sietve kell 
Havannából távoznia. Gondolok itt olyasmire, hogy 
az ember esetleg lepakolt pár szokatlan kinézetű 
hullát a város vezető ötcsillagos szállodájának 
bejárata elé. 

A füzetért nyúltam, előhalásztam a papírt, és 
az asztalra tettem. 

– Ott lesz – jelentettem ki. 
Chutsky felvette a lapot, és kihajtogatta. 
– Cubana Aviacion – olvasta. 
– Havannából Mexikóba – tettem hozzá. – 

Hogy miután megcsinálta, gyorsan 
elmenekülhessen. 

– Talán – válaszolta Chutsky. – Aha, ez 
lehetséges. – Felnézett rám, és félrebillentette a 
fejét. – Mit mondanak a megérzéseid? 



Őszintén szólva az egyetlen dolog, amit 
éreztem, az az éhség volt. De láthatóan ez nagyon 
fontos volt Chutskynak, és ha a „megérzés” 
fogalmába belefoglaljuk a Sötét Utast is, akkor a 
megérzéseim azt mondták, hogy semmi kétség. 

– Ott lesz – ismételtem meg. 
Chutsky összeráncolta a homlokát, és megint 

ránézett a rajzra. Majd bólogatni kezdett, először 
lassan, utána egyre energikusabban. 

– Aha – nyugtázta, majd felnézett, odaejtette 
elém a menetrendet, és felállt. – Menjünk, 
beszéljünk Deborah-val – javasolta. 

Deborah az ágyában feküdt, ami nem volt túl 
meglepő. Az ablak felé bámult, bár az ágyból nem 
látott ki rajta, és annak ellenére, hogy be volt 
kapcsolva a tévé, amely földöntúli boldogság, 
illetve vigalom képeit közvetítette. De Debset nem 
érdekelte a hangszóróból áradó vidám zene és 
kacagás. Ami azt illeti, az arckifejezéséből 
kiindulva olyasvalakinek tűnt, akinek életében nem 
volt egy boldog pillanata, és ha módjában áll 
megakadályozni, nem is lesz. Érdeklődés nélkül 
pillantott ránk, amikor bementünk, éppen csak 
annyi időre, hogy azonosítson minket, majd 
visszanézett az ablak felé. 

– Elég ramatyul érzi magát – dünnyögte oda 
nekem Chutsky. – Ez időnként előfordul, ha 
megszurkálják az embert. – A Chutsky arcán és 
testén található hegek számossága azt sugallta, 



hogy tudja, miről beszél, úgyhogy csak bólintottam, 
és odamentem Deborah-hoz. 

– Szia, hugi – köszöntöttem olyasfajta 
megjátszott vidámsággal, amellyel, mint 
megfigyeltem, betegágyak mellett illik élni. 

Deborah odafordult, hogy rám nézzen, és a 
pillantása élettelenségéből, illetve a szeme 
mélykék ürességéből apám, Harry tükröződött 
vissza; már láttam ezt a pillantást, Harry 
tekintetében, és abból a kék mélységből egy emlék 
bukkant fel, hogy körém tekeredjen. 

 
* * * 

 
Harry a halálos ágyán feküdt. Ez nagyon kínos 

volt mindnyájunknak, mintha Supermant kellett 
volna a kriptonit halálos szorításában látnunk. 
Harryről azt hittük, felette áll az ilyesfajta emberi 
gyarlóságoknak. De az utolsó másfél évet 
haldoklással töltötte, lassanként, meg-
megtorpanva, és most már nagyon közel járt a 
célvonalhoz. Harry minden kétséget kizáróan 
haldoklott, és miközben ott feküdt az elfekvőben, 
az ápolónője úgy döntött, hogy segít neki. Előre 
megfontolt szándékkal emelte a fájdalomcsillapító 
dózisait, és Harry halálából táplálkozott, a 
sorvadását ízlelgette, mint arra Harry rájött, és el is 
mondta nekem. És ó, mekkora öröm és boldogság, 
Harry engedélyezte, hogy ez a nővérke legyen az 



én első igazi emberi játszótársam, az első, akit 
magammal vihetek a Sötét Játszótérre. 

És így is tettem. Az Első Ápolónőből lett a 
legelső kis vércsepp a vadonatúj kis 
gyűjteményem eredeti üveglapján. Több órányi 
csoda, felfedezés és extázis várt rám, mielőtt az 
első ápolónő úgy végezte volna, mint minden, ami 
hús és vér, és másnap reggel, amikor bementem 
az elfekvőbe, hogy jelentsek Harrynek, még mindig 
ragyogó sötétséggel töltött meg az élmény. 

Amikor bementem Harry szobájába, a lábam 
alig ért a földhöz, és amikor Harry kinyitotta a 
szemét és belenézett az enyémbe, akkor látta ezt, 
látta, hogy megváltoztam, és azzá a dologgá 
váltam, amivé ő tett engem, és miközben nézett, 
élettelenné vált a tekintete. 

Nyugtalanul ültem le mellé, attól tartva, hogy 
újabb rosszulléttel küszködik. 

– Jól vagy? – kérdeztem. – Ne hívjak orvost? 
Harry lehunyta a szemét, és lassan, törékeny 

mozdulattal megrázta a fejét. 
– Mi a baj? – erősködtem, arra gondolva, hogy 

mivel én jobban érzem magam, mint valaha, 
mindenki mást is fel kellene vidítani. 

– Semmi baj – válaszolta Harry a maga lágy, 
óvatos, haldokló hangján. És ismét kinyitotta a 
szemét, és ugyanazzal a festett kékszemű 
ürességgel pillantott rám. – Szóval megtetted? 



Bólintottam, szinte elpirulva, mert úgy éreztem, 
hogy valahogy kínos beszélni róla. 

– És utána? – kérdezte Harry. 
– Mindent feltakarítottam – válaszoltam. – 

Nagyon vigyáztam. 
– Nem volt probléma? 
– Nem – feleltem, majd kibukott belőlem: – 

Csodálatos volt. – És látván a fájdalmát az arcán, 
azt gondoltam, esetleg segíthetek, és hozzátettem: 
– Köszönöm, apa. 

Harry megint lehunyta a szemét, és elfordult. 
Hat vagy hét lélegzetvételen keresztül úgy maradt, 
majd olyan halkan, hogy szinte nem is hallottam, 
azt sóhajtotta: – Mit tettem… Ó, jézusom, mit 
tettem… 

– Apa…? – kérdeztem. Nem emlékeztem 
olyan esetre, hogy így beszélt volna, ilyen rossz 
dolgokat mondott volna ilyen zaklatottan és 
bizonytalanul, és ez nagyon nyugtalanító volt, és 
elvette eufóriám lendületét. De Harry csak 
megcsóválta a fejét csukott szemmel, és semmi 
többet nem volt hajlandó mondani. 

– Apa…? – ismételtem meg. 
De Harry nem válaszolt, csak még párszor 

fájdalmasan megcsóválta a fejét, majd csak feküdt 
ott némán, úgy tűnt, nagyon hosszú ideig, amíg 
végül ki nem nyitotta a szemét és rám nem nézett, 
és ott volt benne az az élettelen, kékszemű 



tekintet, ami túlhaladt már minden reményen és 
fényen és a lehető legsötétebb helyen járt. 

– Te az vagy – mondta –, akivé én tettelek. 
– Igen – válaszoltam, és megint 

megköszöntem volna, de folytatta. 
– Nem a te hibád – mondta –, hanem az 

enyém. – Nem tudtam, mit ért ez alatt, bár ezalatt 
a sok év alatt azt hiszem, elkezdtem megérteni. És 
még mindig azt kívánom, bárcsak tehettem volna 
vagy mondhattam volna valamit akkor, valami 
apróságot, amitől Harrynek könnyebb lett volna 
átlépnie a végső sötétségbe; valami gondosan 
megfogalmazott mondatot, ami elfújta volna az 
önmagába vetett kétségei, és visszacsalta volna a 
napfényt azokba az üres kék szemekbe. 

De azt is tudom, ennyi évvel később, hogy ez a 
mondat nem létezik, egyik nyelven sem, amin 
beszélek. Dexter az, aminek Dexternek lennie kell, 
örökre és még tovább, a végtelenségig, és ha 
Harry ezt meglátta a végén, és átfutott rajta a 
rémület és a bűntudat – hát, azt tényleg sajnálom, 
de mit lehet tenni? A halál mindenkit elgyengít, 
kiszolgáltat a fájdalmas gondolatoknak, és ezek a 
gondolatok nem feltétlenül valami nagy igazságot 
rejtenek magukban – csak a közelgő vég miatt 
szeretnék az emberek azt hinni, hogy valami nagy 
revelációjuk támadt. Nekem elhihetik, mert én a 
szakértője vagyok annak, hogy mit tesznek a 
haldoklók. Ha az összes furcsaságot rendszerbe 



kellene szednem, amit a Különleges Barátaim 
mondtak nekem miközben átsegítettem őket a 
túloldalra, abból nagyon érdekes könyv lenne. 

Rosszul éreztem magam Harry miatt. De fiatal 
és ügyetlen szörnyetegként nem mondhattam 
volna semmit, amitől könnyebb lett volna neki. 

És ennyi évvel később, ugyanazt a tekintetet 
látva Deborah arcában, ugyanaz a boldogtalan 
kiszolgáltatottság ömlött végig rajtam. Csak tátogni 
tudtam, amíg megint el nem fordult és vissza nem 
nézett az ablakra. 

– Az isten szerelmére – szólalt meg le nem 
véve a szemét az ablakról. –Ne bámuljatok így. 

Chutsky lerogyott egy székbe a túloldalon. 
– Mostanában egy kicsit nyűgös – állapította 

meg. 
– Baszd meg – reagálta le Deborah 

különösebb érzelmi töltés nélkül, a nyakát 
nyújtogatva, hogy kikerülve Chutskyt az ablakon 
tudja tartani a tekintetét. 

– Ide figyelj, Deborah – mondta Chutsky. – 
Dexter tudja, hol van az a fickó, aki bántott téged. 
– Deborah nem nézett felénk, csak pislogott kettőt. 
– Ööö…, és arra gondolt, hogy mi, ő meg én, 
elkaphatnánk. És ezt meg szerettük volna beszélni 
veled – fejezte be Chutsky. – Szeretnénk tudni, mit 
gondolsz erről. 

– Hogy mit gondolok – visszhangozta Deborah 
kifejezéstelen, keserű hangon, majd visszafordult, 



hogy ránk nézzen, és olyan rettenetes fájdalom 
volt a tekintetében, hogy még én is éreztem. – 
Szeretnétek tudni, hogy igazából hogy érzek? 

– Hé, ne izgasd fel magad – nyugtatgatta 
Chutsky. 

– Azt mondták, hogy a műtőben meghaltam – 
folytatta Deborah. – És olyan, mintha még mindig 
halott lennék. Úgy érzem magam, mintha nem 
tudnám, ki vagyok, vagy miért, vagy semmit, és 
csak… – Egy könnycsepp gurult végig az arcán, és 
ez megint nagyon nyugtalanító volt. – Úgy érzem, 
mintha mindent kivágott volna, ami számít – 
magyarázta Deborah –, és nem tudom, hogy 
visszakerül-e belém valaha is. – Megint az ablak 
felé nézett. – Folyton sírni van kedvem, és ez nem 
én vagyok. Én nem szoktam sírni, te is tudod, Dex. 
Nem szoktam sírni – ismételte meg, miközben 
újabb könnycsepp gurult végig az arcán az első 
nyomában. 

– Semmi baj – mondta Chutsky, bár ez 
nyilvánvalóan nem volt igaz. 

– Úgy érzem magam, mintha minden, amiben 
eddig hittem, ostobaság lenne – folytatta Deborah. 
– És nem hiszem, hogy ha így érzem magam, 
visszamehetnék rendőrnek. 

– Jobban fogod érezni magad – biztosította 
Chutsky. – Csak időbe telik. 

– Menjetek, és kapjátok el – válaszolta Deb, és 
amikor rám nézett, a szemében megvillant régi 



haragjának nyoma. – Kapd el, Dexter – mondta. – 
És tedd, amit tenned kell. – Egy másodpercig állta 
a pillantásomat, majd visszafordult az ablakhoz. 

– Apának igaza volt – tette hozzá. 
 



 
 
 
 
 

HARMINCADIK FEJEZET 
 
 
Hát így találtam magam másnap reggel egy 

alacsony épület előtt állva a Miami Nemzetközi 
Repülőtér kifutópályájának a szelénél, a kezemben 
egy David Marcey névre szóló útlevelet 
szorongatva, olyan öltönyben, amit sokkal 
helyesebb lenne szabadidőruhának nevezni, és 
ami zöld színben pompázott, egyformán 
élénksárga övvel és cipővel. Mellettem pedig a 
Baptista Hittestvérek Nemzetközi Rendjének másik 
igazgatója, Campbell Freeney tiszteletes állt, 
hasonlóan borzalmas öltözékben, és akkora 
mosollyal, amitől még az arcformája is 
megváltozott, nem beszélve hegeinek 
csökkenéséről. 

Én tényleg nem vagyok ruhamániás, de van, 
egy szint, ami alá nem adom, és az általunk viselt 
öltözékek gonoszul leverték, és a porba taposták 
ezt a lécet. Természetesen tiltakoztam, de Kyle 
tiszteletes azt mondta, hogy nincs választásunk. 



– A szerepünkhöz kell öltöznünk, barátom – 
magyarázta, és a piros sportzakójába törölte a 
kezét. – Ezt viselik a baptista misszionáriusok. 

– Nem lehetnénk inkább presbiteriánusok? – 
kérdeztem reménykedve, de Chutsky megrázta a 
fejét. 

– Ez az egy kapcsolatom van – válaszolta –, 
és ezt fogjuk csinálni. Hacsak nem beszélsz 
magyarul. 

– Eva Gábor? – próbálkoztam, de Chutsky 
megrázta a fejét. 

– És ne próbálj folyamatosan Jézusról 
beszélni, ők nem csinálnak ilyesmit – 
figyelmeztetett –, csak mosolyogj sokat, és legyél 
kedves mindenkihez, és nem lesz semmi baj. – 
Egy újabb papírlapot nyomott a kezembe. – 
Tessék. Itt van a kincstári menleveled, amivel 
Kubába utazhatsz téríteni. Ne veszítsd el. 

Szökőkútként áradtak belőle az információk 
azóta, hogy eldöntötte, elvisz Havannába, egészen 
a repülőtéri hajnalunkig, még arra is figyelmez-
tetett, hogy ne igyak a vízből, ami szerintem egy 
kicsit bizarr volt. 

Alig volt arra időm, hogy kitaláljak Ritának 
valami hihető alibit, miszerint sürgősen munkám 
akadt, és ne aggódjon, az egyenruhás rendőr ott 
fog állni a bejáratnál, amíg vissza nem jövök. És 
bár Rita elég okos ahhoz, hogy egy kicsit 
fennakadjon a sürgős laboratóriumi munka 



fogalmán, de rám hagyta, mivel a ház előtt parkoló 
járőrautó megnyugtatta. Chutsky is megtette a 
kötelességét, megveregette Rita vállát, és azt 
mondta: 

– Ne aggódj, majd mi elintézzük ezt, hogy 
nyugodt lehess. – Ez természetesen csak még 
inkább összezavarta Ritát, mert a vérfoltok 
elemzésének sebességén eddig sem múlt a 
nyugalma, de ha múlt is volna, sem Chutskyt kéri 
fel a feladatra. De egészében véve úgy tűnt, azzal 
a benyomással hagyjuk ott, hogy valamiféle 
létfontosságú dolgok történnek az ő biztonsága 
érdekében, és hamarosan minden rendben lesz, 
úgyhogy a lehető legkevesebb könny kíséretében 
ölelt meg, mielőtt Chutsky odavezetett az autóhoz. 

És most ott álltunk a repülőtéri kis épületben a 
havannai gépre várva, és rövid idő múlva már kint 
is voltunk a kifutópályán a hamis papírjainkat és a 
valódi repülőjegyeinket szorongatva, miközben 
utastársaink nekünk kijáró adag lekönyöklésben 
részesítettek bennünket a beszállás során. 

A repülőgép egy régi utasszállító volt. Az 
ülések kopottak voltak, és messze nem olyan 
tiszták, mint lehettek volna. Chutsky – úgy értem, 
Freeney tiszteletes – ült a folyosó mellé, de elég 
nagydarab volt ahhoz, hogy így is beszoruljak tőle 
az ablak melletti ülésre. Szűkös utazás lesz, elég 
szűkös ahhoz, hogy meg kelljen várnom, amíg 
Chutsky a mosdóba távozik, ha levegőt akarok 



venni. De ez sem tűnt túl magas árnak azért, hogy 
elvihessük az Úr Szavát a hitetlen 
kommunistáknak. És alig pár perc levegőtlenség 
után a gép feldübörgött, majd a levegőbe 
emelkedett, és már úton is voltunk. 

Az utunk nem volt elég hosszú ahhoz, hogy túl 
sokat szenvedjek az oxigénhiány miatt, különösen, 
mivel Chutsky olyan sok időt töltött azzal, hogy a 
folyosón mászkáljon és az utaskísérővel 
beszélgessen; körülbelül fél órával később már 
ereszkedni is kezdtünk Kuba zöld lankái felett, 
majd végigzötykölődtünk a kifutópályán, amit 
valószínűleg ugyanaz a vállalkozó épített, mint aki 
Miami repterét is. De amennyire meg tudtam 
állapítani, a kerekeink végül is nem estek le, és 
odagurultunk a gyönyörű új terminálhoz – majd 
továbbgördültünk, és végül egy komor, vénséges 
épület előtt álltunk meg, ami úgy nézett ki, mint egy 
büntetőtábor buszmegállója. 

Egy gurulós lépcsőn lemasíroztunk a gépről, 
és átvágtunk az aszfalton a zömök, szürke 
épületbe, amelynek a belső része sem volt sokkal 
csinosabb. Pár nagyon szigorú külsejű 
egyenruhás, bajszos férfi álldogált odabent 
automata fegyverét szorongatva, és mogorva 
pillantással figyelve mindenkit. Bizarr kontrasztként 
több televíziókészülék lógott innen-onnan, amiben 
valami kubai vígjátéksorozat ment, olyan 
hisztérikus gépi nevetésekkel tűzdelve, hogy 



annak az amerikai változata kezdett unalmasnak 
tűnni. Pár percenként valamelyik színész kiáltott 
valamit, amit nem értettem, és hangos zene zengte 
túl a nevetést. 

Egy sorban álltunk, ami lassan haladt egy 
ablak felé. Semmit nem láttam az ablak túloldalán, 
és amennyit meg tudtam állapítani, attól akár 
marhavagonokba is terelhettek minket, hogy egy 
gulágba szállítsanak, de Chutsky nem tűnt 
túlságosan aggodalmasnak, úgyhogy nem lett 
volna tőlem sportszerű, ha panaszkodni kezdek. 

A sor szép lassan araszolt előre, és 
nemsokára, anélkül, hogy egy szót is szólt volna 
hozzám, Chutsky odalépett az ablakhoz, és 
bedugta az alján az útlevelét. Se nem láttam, se 
nem hallottam, mit mondanak, de nem volt se 
kiáltozás, se puskaropogás, és pár másodperccel 
később Chutsky összeszedte a papírjait, majd 
eltűnt az ablak túloldalán, és én következtem. 

A vastag üveg mögött egy férfi ült, aki akár az 
ikertestvére is lehetett volna a legközelebbi 
fegyvermarkolászó katonának. Minden további 
megjegyzés nélkül elvette az útlevelemet, 
kinyitotta, belenézett, felnézett rám, majd szó 
nélkül visszatolta elém. Én valamiféle kihallgatásra 
számítottam – azt hiszem, azt képzeltem, hogy 
mindjárt felkel, és ledorongol, vagy azért, mert egy 
kapitalista kutya vagyok, vagy azért, mert 
papírtigris – és annyira meglepett a reakció teljes 



hiánya, hogy csak álltam ott egy pillanatig, amíg a 
férfi az üveg mögött meg nem rántotta a fejét, hogy 
menjek, és akkor elindultam, megkerülve a sarkot, 
ahogy Chutsky is tette, hogy kimenjen várni a 
csomagokat. 

– Üdv, barátom – szólt Chutsky, amikor 
megközelítettem azt a helyet, amit nekünk foglalt a 
mozdulatlan futószalag mellett, ami reményeim 
szerint nemsokára kihozza nekünk a táskáinkat. – 
Nem féltél, ugye? 

– Azt hiszem, arra számítottam, hogy 
nehezebb lesz – válaszoltam. –Úgy értem, ők nem 
utálnak minket, vagy valami? 

Chutsky felnevetett. 
– Szerintem azt fogod észrevenni, hogy 

kedvelnek – mondta. – Csak a kormányodat nem 
szeretik. 

Megráztam a fejem. 
– Tényleg így el tudják különíteni? 
– Persze – válaszolta Chutsky. – Ez egyszerű 

kubai logika. 
És bármilyen logikátlannak is tűnt ez, én 

Miamiban nőttem fel, és pontosan tudtam, miről 
beszél; a kubai logika állandó vicc tárgya a kubai 
közösségben, és közvetlenül a Cubanaso-lét előtt 
helyezkedik el az érzelmi spektrumon. A legjobb 
magyarázata, amit valaha is hallottam, az egyik 
egyetemi tanáromtól származik. Felvettem egy 
költészeti szemináriumot, azzal a hiú reménnyel, 



hogy hátha megtudok valamit az emberi lélekről, 
ha már nekem nincsen. És a tanár hangosan 
olvasott fel Walt Whitman verseket – még mindig 
emlékszem erre az idézetre, mert annyira 
végletesen emberi. „Ellentmondok magamnak? jól 
van hát, ellentmondok magamnak. Én nagy 
vagyok. Sokaságok vannak bennem.” 2  És a 
professzor felnézett a könyvből, és hozzátette: 

– Tökéletes kubai logika –, majd megvárta, 
hogy elhaljon a nevetés, és folytatta a verset. 

Szóval a kubaiak utálják Amerikát, de szeretik 
az amerikaiakat; ez nem került több szellemi 
tornába, mint amennyit látok és hallok szinte nap 
mint nap. Mindenesetre valami csapkodás 
hallatszott, egy csengő felzümmögött, és elkezdtek 
kijönni a csomagjaink a szalagon. Nem volt sok 
poggyászunk, csak fejenként egy táska – csak egy 
váltás zokni, és pár tucat biblia –, és kitornáztuk 
őket egy női vámtiszt előtt, aki szívesebben 
beszélgetett a mellette álló őrrel, mint hogy 
megpróbáljon minket fegyver vagy 
tőkecsempészésen rajtakapni. Csak egy pillantást 
vetett a csomagjainkra, és intett, hogy menjünk 
tovább, anélkül, hogy egy pillanatra megakadt 
volna dobpergés sebességű mondanivalója. És 
ezzel ki is szabadultunk, valószínűtlen módon 
kisétáltunk az ajtón a kinti napfénybe. Chutsky 

                                                 
2 Gáspár Endre fordítása. 



füttyentett egy taxinak, egy szürke Mercedesnek, 
amiből egy szürke libériás és sapkás férfi szállt ki, 
majd megragadta a csomagunkat. Chutsky annyit 
mondott, hogy „Hotel Naciónal” a sofőrnek, aki 
bedobálta a táskáinkat a csomagtartóba, és mind 
beszálltunk. 

A Havannába vezető autópálya csúnyán 
himlőhelyes volt, de szinte teljesen üres. Csak 
néhány további taxit láttunk, pár motorbiciklit, és 
egy-két katonai teherautót, semmi többet, egészen 
a városig. Ott hirtelen életre robbantak az utcák, a 
járdákig ömlöttek a régi autók, biciklik, gyalogos 
tömegek, és néhány nagyon fura autóbusz, amit 
dízel teherkocsik húztak. Kétszer olyan hosszúak 
voltak, mint egy amerikai busz, és nagyjából M 
alakúak, aminek a két vége szárnyként a levegőbe 
emelkedett, majd visszaereszkedett a lapostető 
egy alacsony pontjára középen. Annyira tele voltak 
emberrel, hogy lehetetlennek tűnt, hogy még valaki 
felszálljon rájuk, de miközben néztem őket, az 
egyik megállt, és valóban, egy újabb adag ember 
tülekedett fel rá. 

– Tevék – tájékoztatott Chutsky, ahogy 
érdeklődve bámészkodtam. 

– Tessék? – kérdeztem vissza, 
Chutsky fejével az egyik furcsa busz felé intett. 
– Tevéknek hívják őket – magyarázta. – Azt 

mondják, az alakja miatt, de szerintem a 
csúcsforgalomban benne terjengő szagnak is van 



valami köze hozzá. – Megcsóválta a fejét. – Vagy 
négyszáz ember van olyankor odabent, munkából 
hazafelé tartva, légkondicionáló nélkül, 
kinyithatatlan ablakokkal. Hihetetlen. 

Ez lenyűgöző kis információmorzsa volt, 
legalábbis Chutsky láthatóan úgy vélte, ugyanis 
semmi mélyebbről nem mesélt, noha egy olyan 
városon utaztunk keresztült, amiben én még nem 
jártam. De úgy tűnt, meghalt benne a késztetés, 
hogy idegenvezetőként szolgáljon. 
Keresztülhussantunk a városon, ki egy széles 
sugárútra, ami a tenger mellett vezetett. Messze 
fent egy sziklán, az öböl túloldalán egy régi 
világítótorony volt, és pár rom, amögött pedig egy 
fekete füstoszlop kúszott az ég felé. Közöttünk és 
a víz között széles járda, és egy árfal húzódott. A 
hullámok megtörtek az árfalon, és dús permetet 
küldtek a levegőbe, de úgy tűnt, senki sem bánja, 
ha egy kicsit átázik. Egész embertömegek 
üldögéltek, álldogáltak, sétáltak, halásztak, 
heverésztek és csókolóztak a falon, mindenféle 
korosztályt képviselve. Elmentünk egy furcsa, 
eldeformálódott szobor mellett, végigzötykölődünk 
egy rázósabb útszakaszon, és balra fordultunk, fel 
egy alacsony domboldalba. És ezzel oda is értünk 
a Hotel Nacionalhoz és az ő homlokzatához, amit 
nemsokára Dexter vigyorgó arca fog ékesíteni, 
hacsak nem tudjuk előtte megtalálni Weisst. 



A sofőr a nagyszabású márványlépcső előtt 
állította le az autót, és egy olasz tengernagynak 
öltöztetett ajtónálló lépett oda tapsolva egyet, mire 
egy egyenruhás kifutófiú jött szaladva, hogy 
felvigye a táskánkat. 

– Itt vagyunk – jelentette be Chutsky némiképp 
feleslegesen. A tengernagy kinyitotta az ajtót, és 
Chutsky kiszállt. Nekem szabad volt magamnak 
ajtót nyitni, mert én ültem távolabb a 
márványlépcsőtől. Meg is tettem, és kiszálltam, 
mire segítőkész mosolyok egész erdejében 
találtam magam. Chutsky kifizette a sofőrt, és 
követtük a kifutófiút, fel a lépcsőn, majd be a 
szállodába. 

Az előcsarnok úgy nézett ki, mintha 
ugyanabból a márványból faragták volna ki, mint a 
lépcsőt. Némiképp keskeny volt, de túlnyúlt a 
recepción, és a ködös messzeségbe tűnt. A 
kifutófiú egyenesen a recepcióhoz vezetett minket, 
elsétálva egy halom bársonyszék és egy 
bársonykötél mellett, a recepciós pedig úgy nézett 
ki, mint aki nagyon örül nekünk. 

– Senor Freeney – hajolgatott boldogan. – 
Milyen jó, hogy újra látom. –megemelte a fél 
szemöldökét. – Biztos, hogy nem a Művész 
Fesztiválra jött? – Kisebb akcentusa volt, mint 
sokaknak Miamiban, és Chutsky is úgy tűnt, 
mintha nagyon örülne, hogy látja. 



Chutsky átnyúlt a pult felett, és megrázta a 
kezét. 

– Hogy van, Rogelio? – kérdezte. – Én is 
nagyon örülök, hogy látom. Azért jöttem, hogy 
betörjek egy új kollégát. – A vállamra tette a kezét, 
és előretolt, mintha egy duzzogó kisfiú lennék, aki 
nem hajlandó puszit adni a nagyinak. – Ez itt David 
Marcey, ez egyik emelkedőben lévő csillagunk – 
mutatott be. – Teringettét, micsoda miséket mond. 

Rogelio megrázta a kezem. 
– Nagyon örülök, hogy találkoztunk, Senor 

Marcey. 
– Köszönöm – válaszoltam. – Nagyon szép ez 

a hely. 
Rogelio félig meghajolt, majd elkezdett egy 

számítógépes billentyűzetet verni. 
– Remélem, élvezni fogja az itt tartózkodást – 

jegyezte meg. – Ha Senor Freeney nem bánja, 
lakosztályt kapnak, jó? Akkor nem kell olyan 
messze menniük a reggelihez. 

– Ez nagyon jól hangzik – jelentettem ki. 
– Egy szoba, vagy kettő? – kérdezte az 

alkalmazott. 
– Szerintem most csak egy, Rogelio – 

válaszolta Chutsky. – Ezúttal kordában kell 
tartanunk a jó öreg kiadásokat. 

– Természetesen – válaszolta Rogelio. Még 
gyorsan leütött pár billentyűt, majd széles 



mosollyal átcsúsztatott két kulcsot az asztalon. – 
Parancsoljanak – mondta. 

Chutsky megfogta a kulcsokat, és egy kicsit 
közelebb hajolt. 

– Még egy dolog lenne, Rogelio – tette hozzá 
halkabban. – Egy barátunkat is idevárjuk 
Kanadából – magyarázta. – Brandon Weissnek 
hívják. – A pulton át odahúzta magához a kulcsot, 
és egy húszdolláros maradt a helyükön. –
Szeretnénk meglepni – mondta. – Születésnapja 
van. 

Rogelio keze megvillant, és a húszdolláros úgy 
eltűnt, mint amikor egy béka bekap egy legyet. 

– Természetesen – jelentette ki, – Rögtön 
szólok majd. 

– Köszönöm, Rogelio – válaszolta Chutsky, 
majd elfordult, és nekem is intett, hogy kövessem. 
Chutsky és a csomagokat cipelő kifutófiú nyomába 
szegődtem, egészen az előtér túloldaláig, ahol egy 
sor lift állt készenlétben, hogy felvigyen minket a 
lakosztályunkhoz. Pár ember ácsorgott ott 
csinosabb nyaraló öltözékben a liftre várva, és 
lehet, hogy csak képzelődtem, de mintha 
elszörnyedve szemlélték volna a misszionárius 
jelmezünket. Ettől függetlenül nem tehettem mást, 
mint hogy igazodom a forgatókönyvhöz, úgyhogy 
rájuk mosolyogtam, és visszanyeltem a belőlem 
kikívánkozó vallásos jellegű idézetet, mondjuk a 
Jelenések Könyvéből. 



Kinyílt a liftajtó, és az emberek besiettek a 
felvonóba. A hordárunk elmosolyodott, és azt 
mondta: 

– Menjenek, uraim, két perc múlva ott vagyok 
– mire Freeney tiszteletes és én is követtük őket. 

Az ajtók bezárultak. Elkaptam még pár, a 
cipőmre vetett rosszalló pillantást, de senki nem 
mondott semmit, és én sem. Viszont 
elgondolkoztam azon, miért kell egy lakosztályban 
megszállnunk. Egyetemista korom óta nem volt 
szobatársam, és akkor sem sült el olyan jól a 
dolog. És pontosan tudtam, hogy Chutsky horkol. 

Kinyílt az ajtó, és mi kiszálltunk a liftből. 
Követtem Chutskyt balfelé, egy újabb recepcióhoz, 
ahol egy pincér állt egy üvegkocsi mellett. Mind-
kettőnknek átnyújtott egy magas poharat. 

– Mi ez? – kérdeztem. 
– Kubai Gatorade – válaszolta Chutsky. – 

Egészségedre. Ezzel kiürítette a poharát, majd 
visszatette a kocsira, én meg, engedve a 
nyomásnak, hasonlóképpen cselekedtem. Az ital 
visszafogott ízű volt, édes, enyhén mentolos, és 
úgy találtam, hogy valóban elég üdítő, pont, mint a 
Gatorade egy meleg napon. Az üres poharamat 
Chutskyé mellé raktam le. Ő felvett egy másikat, 
úgyhogy én is. 

– Salud! – mondta. Koccintottunk, és ittunk. 
Tényleg nagyon jóízű volt, és mivel a nagy 



felhajtásban, hogy kiérjünk a repülőtérre, semmit 
nem ettem vagy ittam, igazán kiélveztem. 

Mögöttünk kinyílt a liftajtó, és a hordárunk 
lépett ki rajta, kezében a csomagjainkkal. 

– Á, szóval itt van – köszöntötte Chutsky. – 
Nézzük meg a lakosztályunkat. – Ezzel kiürítette a 
poharát, így én is, majd követtük a hordárt a 
folyosón. 

Körülbelül félúton kezdtem egy kicsit furcsán 
érezni magam, mintha a lábam hirtelen balsafává 
változott volna. 

– Mi volt abban a Gatoradében? – kérdeztem 
Chutskyt. 

– Leginkább rum – válaszolta. – Mi van, még 
soha nem ittál mojitót? 

– Szerintem nem – feleltem. 
Chutsky röviden felnyögött, amit valószínűleg 

nevetésnek szánt. 
– Szokjál hozzá – tanácsolta. – Megérkeztél 

Havannába. 
Követtem a folyosón, ami hirtelen hosszabbá, 

és egy kicsit világosabbá változott. Most már 
nagyon üdének éreztem magam. De valahogy 
sikerült eljutnom egészen a szobánkig, és 
bementem az ajtón is. A hordárunk feltette a 
csomagunkat valami emelvényre, és széthúzta a 
függönyt, mire a fényben egy nagyon szép 
helyiség bontakozott ki, ízléses, klasszikus 
stílusban bebútorozva. Két ágy volt benne, köztük 



egy éjjeliszekrénnyel, és egy fürdőszoba az ajtótól 
balra. 

– Nagyon szép – mondta Chutsky, a kifutófiú 
pedig mosolygott, és meghajtotta a fejét. – 
Köszönjük – bocsátotta útjára egy tízdollárossal 
Chutsky. – Nagyon szépen köszönjük. 

A kifutófiú mosolyogva és bólogatva elvette a 
pénzt, és biztosított minket, hogy csak egy 
telefonunkba kerül, és eget-földet megmozgat, 
hogy teljesítse bármely szeszélyünket, majd eltűnt 
a szobából, miközben én arccal az ablak felőli 
ágyra zuhantam. Azért választottam azt az ágyat, 
mert az volt hozzám közelebb, de ugyanakkor túl 
világos is volt ott, az ablakon agresszíven betűző 
nap miatt, úgyhogy lehunytam a szemem. A szoba 
nem kezdett forogni velem, és nem veszítettem el 
hirtelen az öntudatom, de nagyon jó ötletnek tűnt 
egy ideig csak feküdni ott csukott szemmel. 

– Tíz dolcsi – gondolkozott el Chutsky. – A 
legtöbben egy hónap alatt kapnak itt ennyit. Ő meg 
csiribí-csiribá, ötperces munkával megkeresi. 
Valószínűleg az asztrofizika doktora. – Rövid és 
kellemes csend állt be, majd megint megszólalt 
Chutsky, de mintha most sokkal távolabbról 
csendült volna fel a hangja. – Hé, barátom, jól 
vagy? 

– Soha jobban – válaszoltam, és az én 
hangom is távolinak tűnt. – De azt hiszem, most 
inkább szunyókálok egyet. 



 
 



 
 
 
 
 

HARMINCEGYEDIK FEJEZET 
 
 
Amikor felébredtem, a szoba csendes volt és 

sötét, a szám pedig nagyon száraz. Addig 
kotorásztam az éjjeliszekrényen, amíg meg nem 
találtam a lámpát, majd felkapcsoltam. A fényében 
láttam, hogy Chutsky behúzta a függönyöket, és 
elment. Egy ivóvizes üveget is észrevettem a 
lámpa mellett, úgyhogy megragadtam, letéptem a 
kupakját, és hálásan ledöntöttem körülbelül a felét 
egyetlen húzásra. 

Felálltam. Az arcom egy kicsit merev volt az 
alvástól, de ezt leszámítva meglepően jól éreztem 
magam, és nem meglepő módon elég éhes is 
voltam. Odamentem az ablakhoz és széthúztam a 
függönyt. Még mindig fényes nappal volt, de a nap 
átment a másik oldalra, és egy kicsit lecsillapodott 
az ereje. Egy ideig csak álltam ott, és néztem az 
öblöt az árfallal, és a mellette futó széles járdával, 
ami tele volt emberrel. Egyikőjük sem sietett 
sehová; inkább csak andalogtak, mint mentek 
valahová, és itt-ott csoportokba rendeződtek, hogy 
beszélgessenek, énekeljenek, és amennyire meg 



tudtam állapítani a gesztusaikból, jó tanácsokkal 
lássák el szerelemsújtotta felebarátaikat. 

Távolabb az öbölben egy nagy autógumi-belső 
hánykolódott a hullámokon, a közepében pedig 
egy férfi kapaszkodott, és tartott valószínűleg egy 
kubai jojót, ami egy tekercs damil, orsó és bot 
nélkül. És még távolabb, éppenhogy csak a 
látóhatáron innen, három nagy hajó húzott végig, 
de nem tudtam megállapítani, hogy teher- vagy 
utasszállítók-e. Madarak köröztek a hullámok 
felett, napfény csillogott a vízen; mindent 
egybevetve gyönyörű látvány nyílt az ablakból, én 
viszont ráébredtem, hogy az ablak közelében nincs 
semmi ehető, úgyhogy miután megtaláltam a 
kulcsom az ágy melletti asztalon, leindultam az 
előcsarnokba. 

A recepcióhoz képest a liftek túloldalán egy 
nagyon nagy és ünnepélyes éttermet találtam, és 
mellette a sarokba beszorítva egy sötét 
lambériával borított kis bár is volt. Mindkettő 
nagyon szépen nézett ki, de én nem ilyesmire 
vágytam. A bárban a pultos tökéletes angolsággal 
felvilágosított, hogy találok egy büfét az 
alagsorban, ha az előcsarnok túlsó végében 
lemegyek a lépcsőn, én nem kevésbé tökéletes 
angolsággal megköszöntem, és a lépcső felé 
indultam. 

A büfé dekorációs témája a mozi világa volt, és 
volt egy rossz pillanatom, amíg meg nem láttam az 



étlapon, hogy nem csak pattogatott kukoricájuk 
van. Természetesen egy kubai szendvicset 
rendeltem, és a helyiek nemzeti üdítőjét, az 
Ironbeert, és csak egy kis keserűség volt bennem, 
miközben odafigyelve a megvilágításra, a 
kameraállásra és a mozdulataimra helyet foglaltam 
egy asztalnál. Weiss valahol a közelben van vagy 
lesz, és megfogadta, hogy filmsztárt csinál 
Dexterből. Én viszont nem óhajtottam filmsztárrá 
avanzsálni. Sokkal szívesebben bújok meg a sötét 
homályban, csendben építgetve makulátlan, 
tökéletes reputációmat a választott területemen. Ez 
viszont hamarosan teljesen lehetetlenné válik, 
hacsak nem sikerül megállítanom Weisst, és mivel 
még fogalmam sem volt, hogy fog ez sikerülni, 
meglehetősen nyugtalanítónak tűntek a kilátásaim. 
De a szendvics finom volt. 

Amikor befejeztem az evést, visszamentem a 
lépcsőn, majd hirtelen támadt szeszélyből 
lesétáltam a széles márványlépcsőn, ki a szálloda 
elé, ahol egy sor taxi várakozott. Céltalanul 
továbbmentem mellettük, és elindultam a hosszú 
járdán, magam mögött hagyva egy sor ősöreg 
Chevyt, Buickot és még egy Hudsont is – le kellett 
olvasnom a márkajelzést az elejéről. Néhány 
nagyon vidámnak tűnő ember támaszkodott az 
autókra, és mind nagyon szerettek volna elvinni 
kocsikázni, de én mosolyogva elsétáltam mellettük, 
és a távoli bejárati kapu felé indultam. Az autók 



mögött mintha golfkocsik álltak volna rendetlen 
összevisszaságban, hozzájuk erősített élénk színű 
műanyag utasüléssel. Ezeknek a sofőrjei 
fiatalabbak voltak, és mintha nem is lettek volna 
olyan kifinomultak, mint a Hudsonoké, de 
ugyanolyan fáradhatatlanul próbálták 
megakadályozni, hogy a lábamat kelljen 
használnom. De sikerült rajtuk is ugyanúgy 
átmenekülnöm. 

A kapunál megálltam és körbenéztem. Előttem 
egy girbegurba utca húzódott, ami egy bár vagy 
night-club előtt vezetett el. Jobbfelé egy út vitt 
lefelé az árfal mellett húzódó korzóra, balfelől 
pedig szintén lefelé mintha egy mozit láttam volna 
a sarkon, és egy sor boltot. Miközben ezeken 
gondolkoztam, és megpróbáltam eldönteni, merre 
is induljak, egy taxi állt meg mellettem, aminek 
legördült az ablaka, és Chutsky kezdett sürgetni 
odabentről.  

– Szállj be – utasított. – Gyerünk, barátom. Be 
a taxiba. Mozogj. – Fogalmam sem volt, hogy ez 
miért ilyen fontos, de beszálltam, a taxi pedig 
visszavitt minket a szállodához, majd a bejárata 
előtt jobbra fordult, és behajtott az egyik szárny 
mellett létesített parkolóba. 

– Nem kószálhatsz odakint a bejárat körül – 
figyelmeztetett Chutsky. –Ha ez a pasas meglát, 
akkor vége a játszmának. 



– Ó – válaszoltam, egy kicsit hülyén érezve 
magam. Természetesen Chutskynak igaza volt; de 
Dexter annyira nem szokott hozzá a nappali vadá-
szathoz, hogy ez eszébe sem jutott. 

– Gyere – hívott Chutsky, és kiszállt a taxiból, 
egy új bőr kézitáskával a kezében. Kifizette a 
sofőrt, és bementünk az oldalsó bejáraton, ami 
néhány üzlet mellett egyenesen a liftekhez vitt. 
Egyenesen felmentünk a szobánkba, egy szót sem 
szólva, amíg be nem jutottunk az ajtón. Akkor 
Chutsky az ágyra dobta a kézitáskát, ledobta 
magát a székbe, és megszólalt. 

– Rendben, most el kell ütnünk egy kis időt, és 
a legjobb, ha ezt itt tesszük a szobában. – Olyan 
pillantást vetett rám, amilyet az emberek a nagyon 
lassú felfogású gyerekekre szoktak, és hozzátette: 
– Hogy az a fickó ne jöjjön rá, hogy itt vagyunk. – 
Pár másodpercig még figyelt, hogy megértettem-e, 
és amikor megbizonyosodott arról, hogy igen, 
előhúzott egy viharvert kis füzetet és egy ceruzát, 
és elkezdett sudokut fejteni. 

– Mi van a táskában? – kérdeztem, leginkább 
azért, mert bosszankodtam. 

Chutsky elmosolyodott, az acél kampójánál 
fogva magához húzta a táskát, és felpattintotta a 
tetejét. Tele volt olcsó szuvenír csörgőkkel, amikre 
rá volt pecsételve, hogy „CUBA”. 

– Ez minek? – kérdeztem. 
Chutsky csak mosolygott. 



– Az ember soha nem tudhatja, mi várja a 
következő sarkon – mondta, majd visszafordult a 
kétségkívül nagyon érdekfeszítő sudoku 
rejtvényéhez. Ekképp magamra hagyatva 
odahúztam a másik széket a tévé elé, bekap-
csoltam, és kubai vígjátéksorozatokat kezdtem 
nézni. 

Így üldögéltünk békésen egészen sötétedésig. 
Akkor Chutsky az órára pillantott, és megszólalt. 

– Rendben, barátom, induljunk. 
– Hova? – kérdeztem. 
Chutsky rám kacsintott. 
– Találkozni egy barátommal – válaszolta, és 

semmi többet nem volt hajlandó mondani. 
Megfogta az új táskáját, és az ajtó felé indult. 
Szóval, bár egy kicsit felkavart, hogy rám 
kacsintottak, nem volt túl sok választásom, 
úgyhogy engedelmesen követtem kifelé az épület 
oldalbejáratán, és beszálltunk egy ott várakozó 
taxiba. 

Havanna utcái még forgalmasabbak lettek a 
félhomályban. Letekertem az ablakomat, hogy 
nézhessem, hallgathassam és szagolhassam a 
várost, és jutalmam a zene folyton változó, de 
soha nem szűnő áradata volt, ami hallhatóan 
minden ajtóból és ablakból áradt, ami mellett 
elhaladtunk, csakúgy, mint az utcán csoportosuló 
zenészek felől. A daluk emelkedett és süllyedt és 
változott, ahogy áthaladtunk a városon, de 



valahogy mindig a Guantanamera refrénjénél 
lyukadt ki. 

A taxi egy kényelmetlen útvonalon haladt át 
néhány durva, macskaköves utcán, mindig éneklő, 
dolgokat árusító, és furcsa módon baseballozó 
embercsoportokon keresztül. Nagyon gyorsan 
megkavarodott az irányérzékem, és mire a taxi 
megállt egy nagy fémgömbökből kirakott 
úttorlasznál, már fogalmam sem volt, hogy merről 
jöttünk. Úgyhogy követtem Chutskyt, fel egy 
mellékutcán, át egy téren, majd keresztül egy 
útkereszteződésen, ami egy szálloda vagy mi előtt 
volt. A lemenő nap fénye élénk narancsvörösre 
festette, Chutskyval bementünk az ajtaján, és 
elhaladtunk egy zongorás bár, illetve pár asztal 
mellett, amelyek tele voltak olyan Ernest 
Hemingway portrékkal, amiket mintha általános 
iskolások festettek volna. 

Ezeken túl az előcsarnok túlsó végében egy 
régimódi, vasketreces felvonó járt, oda is mentünk 
hozzá, és Chutsky megnyomta a csengőt. Vára-
kozás közben körbenéztem. Az egyik oldalon egy 
sor polc volt, valamiféle áruval megpakolva, 
úgyhogy közelebb mentem, hogy megnézzem. 
Hamutartók voltak, bögrék, és egyéb olyan 
tárgyak, amiket Ernest Hemingway képmása 
ékesített, viszont ezeket olyasvalaki követte el, aki 
egy kicsit tehetségesebb volt egy kiskorú 
rajzolónál. 



Megérkezett a lift, úgyhogy visszasétáltam, 
hogy beszálljunk. A masszív szürke vasajtó mögött 
feltárult a felvonó belseje a mogorva öregemberrel 
együtt, aki a vezérlést kezelte. Beszálltunk. Még 
pár ember betuszkolódott velünk, mielőtt a 
liftkezelő behúzta volna a vasajtót, és a kart FEL 
pozícióba nyomta. A ketrec megrándult, és lassan 
emelkedni kezdtünk, amíg végül odaértünk az 
ötödik emeletre. Ekkor a liftkezelő megrántotta a 
kart, és a felvonó nagyot zöttyenve megállt. 

– Hemingway szobája – jelentette be. 
Kinyitotta a vasajtót és a többi ember kitülekedett. 
Chutskyra pillantottam, de ő megrázta a fejét, és 
felfelé mutatott, úgyhogy csak álltam és vártam, 
amíg az ajtó megint be nem csukódott, és tovább 
nem utaztunk két emeletet, mielőtt zötyögve 
megálltunk volna. A liftkezelő kinyitotta az ajtót, és 
mi hálásan kiléptünk egy kis helyiségbe, ami nem 
sokkal volt több, mint egy tető a felvonó és a 
lépcsőház felett. Valahonnan a közelből zene 
szűrődött be, és Chutsky egy kézmozdulattal 
kivezetett a tetőre, a zene forrása felé. 

Egy háromtagú zenekar énekelt a zöld 
szemekről, azaz az Ojos Verdes-ről, mi pedig 
megkerültük a spanyolfalat, ami eltakarta őket, 
három férfit fehér nadrágban és guayaberasban. 
Mögöttük egy bár volt a fal mellett, a másik két 
oldalon pedig Havanna városa terült el alattunk a 
lenyugvó nap narancsszínű fényében. 



Chutsky odavezetett bennünket egy alacsony 
asztalhoz, amit nyugszékek vettek körül, és az 
asztal alá tolta a táskáját, miközben leültünk. 

– Szép kilátás, mi? – kérdezte. 
– Nagyon szép – értettem egyet. – Emiatt 

jöttünk ide? 
– Nem, már mondtam – válaszolta Chutsky. – 

Egy barátommal fogunk találkozni. 
És akár ugratott, akár nem, ennél többet 

láthatóan nem kívánt velem megosztani a dologról. 
Mindenesetre ekkor egy pincér jelent meg az 
asztalunk mellett. 

– Két mojitót – rendelt Chutsky. 
– Azt hiszem, én inkább maradok a sörnél – 

válaszoltam, még nem feledve a korábbi, mojito 
okozta kis pihenőmet. 

Chutsky vállat vont. 
– Ahogy gondolod – hagyta rám. – Próbáld ki a 

Crystalt, az elég jó. 
Bólintottam a pincér felé; ha bármilyen téren is 

megbízhatok Chutsky-ban, a sör kiválasztása 
biztosan ezek közé tartozik. A pincér viszonozta a 
biccentésemet, és elment a bár felé, hogy kihozza 
a rendelésünket, a zenekar pedig rázendített a 
Guantanamerára. 

Még csak pár kortyot ittunk az italunkból, 
amikor észrevettem, hogy egy férfi közeledik 
felénk. Nagyon alacsony volt, barna sportzakót 



viselt citromzöld guyaberával, és egy kézitáska volt 
nála, ami nagyon hasonlított Chutskyéra. 

Chutsky felugrott, és kitárta a kezét. 
– Í-bang! – kiáltott fel, és beletelt egy 

pillanatba, amíg ráébredtem, hogy nem a Tourette-
szindróma tört ki Chutskyn tragikus hirtelenséggel, 
csak kubaiul ejtette az újonnan érkezett nevét, akit 
Ivannek hívtak. Í-bang is széttárta a karját, és 
átölelte Chutskyt, miközben kezet fogtak. 

– kamm-BEJJ! – kiáltott fel Í-bang, és megint 
lemaradtam egy másodpercre! – ezúttal azért, mert 
nem jutott eszembe, hogy Chutsky igazából 
Campbell Freeney tiszteletes. Mire teljesen 
összeállt a kép, Ivan felém fordult, hogy megemelt 
szemöldökkel megnézzen magának. 

– Ó, ja – mondta Chutsky –, ez itt David 
Marcey. David, Ivan Echeverria. 

– Mucho gusto – rázta meg Ivan a kezem. 
– Én is nagyon örülök – válaszoltam angolul, 

mert nem voltam biztos benne, hogy David beszél-
e spanyolul. 

– Hát, ülj le – kínálta Chutsky hellyel, és intett 
a pincérnek, miközben Ivan elhelyezkedett. A 
pincér az asztalunkhoz sietett, felírta Ivan mojito-
rendelését, és miután kihozta, Chutsky és Ivan 
kortyolgatni kezdtek, és vidám beszélgetésbe 
merültek kubai spanyol nyelven hadarva. Ha 
nagyon akartam volna, valószínűleg tudom 
követni, miről van szó, de ez nagyon sok 



munkának tűnt olyasvalami megértéséért, ami 
valószínűleg csupa kedves emlék – és az igazat 
megvallva, még ha valami sokkal izgalmasabbról 
beszéltek is volna, mint hogy És Arra Emlékszel, 
Amikor, akkor is elkalandozott volna a figyelmem, 
mert most már teljesen besötétedett, és a tető 
pereme felett megjelent a hatalmas, vörösessárga 
Hold, a pöffeszkedő, magát kellető, vérszomjas 
Hold, és amint megláttam, a bőröm a libabőr jeges 
kárpitjává változott, a karomon és a hátamon 
minden szőrszál felállt és vonyítani kezdett, és a 
Dexter Kastély minden folyosóján végigrohant egy 
apró, sötét hírnök, hogy eljuttassa az utasítást az 
Éjszaka minden Lovagjához, miszerint Rajta, 
Gyerünk. 

De persze hiába. Ez nem a Szabadság 
Éjszakája, hanem sajnos az Ücsörgés Éjszakája. A 
gyorsan melegedő sör szürcsölgetésének 
éjszakája volt ez, amikor úgy teszek, mintha 
hallanám és élvezném a zenekart; az az éjszaka, 
amikor udvariasan mosolygok Í-bangra, és azt 
kívánom, bár vége lenne már, hogy 
visszatérhessek a saját boldog, gyilkos hajlamú 
bőrömbe békében és nyugalomban. Az az éjszaka 
volt, amit el kellett viselni, és reménykedni, hogy 
hamarosan egy másik nap majd azon kap engem, 
hogy egyik kezemben a kés, a másikban Weiss. 

Addig is csak mélyeket lélegezhettem, a 
sörömet kortyolgathattam, és úgy tehettem, mintha 



élvezném a gyönyörű kilátást és a remek zenét. 
Gyakorold csak azt a remek mosolyt, Dexter. Hány 
fogadat tudod kivillantani? Nagyon jó, és most 
fogak nélkül, csukott szájjal. Milyen szélesre tudod 
széthúzni a szádat anélkül, hogy úgy tűnne, mintha 
komoly belső fájdalmaid lennének? 

– Hé, minden rendben, barátom? – kérdezte 
Chutsky. Úgy tűnik, véletlenül túlhúztam az arcom 
a Vidám Mosolyon, és átestem a Vicsorgásba. 

– Jól vagyok – biztosítottam. – Csak ízé… 
tényleg semmi baj. 

– Aha – válaszolta Chutsky, bár nem úgy tűnt, 
mintha hinne nekem. –Hát, lehet, hogy inkább 
vissza kellene vinnünk téged a szállodába. – 
Kiürítette a poharát, majd felállt, és Ivan is így tett. 
Kezet ráztak, majd Ivan visszaült, Chutsky pedig 
megfogta a táskáját, és a lift felé indultunk. Amikor 
visszanéztem, láttam, hogy Ivan újabb italt rendel, 
és Chutskyra nézve megemeltem a szemöldököm. 

– Ja – mondta. – Nem akarunk együtt távozni. 
Tudod, egyszerre. 

Hát, feltételezem, hogy ennek is volt annyi 
értelme, mint bármi másnak, mivel újabban úgy 
tűnt, egy kémfilmben élünk, úgyhogy mindenki 
mást óvatosan figyeltem a felvonóban, hogy 
megbizonyosodjak róla, nem valami bűnbanda 
tagjai-e. De valószínűleg nem voltak azok, mert 
biztonságban leértünk, és kisétáltunk az utcára. De 
amikor átmentünk az út túloldalára, hogy taxit 



fogjunk, elmentünk egy lovaskocsi mellett, amit 
pedig tényleg illett volna észrevennem és 
elkerülnöm, mert az állatok nagyon nem szeretnek 
engem, és ez a ló is felágaskodott – annak 
ellenére, hogy öreg volt, fáradt, és békésen 
rágcsált valamit az iszákjában. Nem volt túl 
lenyűgöző mutatvány, nem lehetett volna John 
Wayne-pillanatnak nevezni, de sikerült mindkét 
patáját felemelnie a talajról, és olyan hangot adnia, 
amivel kifejezte az irántam érzett szélsőséges 
ellenszenvét, és ez majdnem annyira megijesztette 
a kocsist is, mint engem, De továbbsiettem, és 
sikerült anélkül beszállnunk egy taxiba, hogy egy 
denevérraj repült volna rám támadó szándékkal. 

Némán utaztunk vissza a szállodába. Chutsky 
az ölében tartotta a táskáját és kibámult az 
ablakon, én pedig próbáltam nem figyelni a kövér, 
győzedelmes Holdra. De nem nagyon sikerült; ott 
várt minket Havanna minden egyes képeslapszerű 
szegletében, amit hazaúton láttunk, mindig 
fényesen, vigyorogva, és nagyszerű ötleteket 
kiáltozva, és hogy én miért nem mehetek játszani? 
De nem mehettem. Csak annyit tehettem, hogy 
visszamosolygok, és azt mondom, nemsokára. 
Nemsokára eljövök. 

Amint megtalálom Weisst. 
 
 



 
 
 
 

HARMINCKETTEDIK FEJEZET 
 
 
Különösebb baleset nélkül értünk haza, és 

anélkül, hogy egy tucat szónál többet kiejtettünk 
volna a szánkon. Chutsky szűkszavúsága kezdett 
különösen elbűvölő személyiségvonásnak 
bizonyulni, mivel minél kevesebbet beszélt, annál 
kevesebbszer kellett érdeklődést tettetnem, és 
ezzel megtakarítottam némi arcizomavulást. És 
ami azt illeti, az a pár szó, amit mondott, olyan 
kellemes és megnyerő volt, hogy szinte kezdtem 
megkedvelni. 

– Hadd tegyem ezt be a szobába – tartotta fel 
a táskát. – Utána majd gondolkodjunk el a 
vacsorán. – Bölcs és szívmelengető szavak; ha 
már nem lehetek odakint a Hold sötét fényében ma 
éjjel, a vacsora az egyetlen elfogadható kárpótlás. 

Felmentünk a lifttel, majd végigsétáltunk a 
folyosón a szobánkig, és amikor beértünk, Chutsky 
óvatosan az ágyra tette a táskát, majd leült mellé, 
és én rádöbbentem, hogy számomra érthetetlen 
oknál fogva hozta magunkkal a tetőre, most pedig 
furcsán vigyázva bánik vele. Mivel a kíváncsiság 



kevés hibáim egyike, úgy döntöttem, kielégítem, és 
kiderítem, mi az oka. 

– Mi olyan fontos abban a maracasban? – 
kérdeztem. 

Chutsky mosolygott. 
– Semmi – válaszolta. – Az égegyadta világon 

semmi. 
– Akkor miért hurcolod őket körbe fél 

Havannán? 
Chutsky lefogta a táskáját a kampójával, és a 

kezével kinyitotta. 
– Mert – válaszolta –, már nem maracas van 

benne. – Ezzel becsúsztatta a kezét a táskába, és 
előhúzott egy nagyon komoly kinézetű pisztolyt. – 
Hejj, presto – mondta. 

Eszembe jutott, hogy cipelte Chutsky végig a 
táskát a fél városon, egészen amíg Í-banggal 
találkoztunk, aki egy hasonló táska kíséretében 
érkezett – és mind a kettő az asztal alá került, 
miközben ott ültünk, és a Guantanamerát 
hallgattuk. 

– Megbeszéltétek, hogy táskát cseréltek a 
barátoddal – állapítottam meg. 

– Bingó. 
Nem ez volt a legbölcsebb kérdés, amit valaha 

is feltettem, de meg voltam lepve, és kicsúszott a 
számon. 

– De mire kell ez neked? 



Chutsky olyan meleg, toleráns, atyáskodó 
mosolyt vetett rám, hogy boldogan ráemeltem 
volna a pisztolyt, és meghúztam volna a ravaszt. – 
Ez egy pisztoly, barátom – válaszolta. – Szerinted 
mire kell nekem? 

– Izé, önvédelemre? – kérdeztem. 
– Még emlékszel, hogy miért jöttünk ide, ugye? 

– érdeklődött Chutsky. 
– Hogy megkeressük Brandon Weisst – 

válaszoltam. 
– Hogy megkeressük? – háborodott fel 

Chutsky. – Ezt próbálod elhitetni magaddal? Hogy 
keresgélni fogjuk? – Megrázta a fejét. – Azért 
jöttünk ide, hogy megöljük, barátom. Ezt jobb, ha 
tisztázod magaddal. Nem elég, ha megkeressük, 
végeznünk is kell vele. Meg kell ölnünk. Mit 
gondoltál, mit fogunk vele tenni? Hazavisszük 
magunkkal, és odaajándékozzuk az állatkertnek? 

– Attól tartok, úgy gondoltam, hogy az ilyesmit 
nem nézik itt jó szemmel – mentegetőztem. – Úgy 
értem, te is tudod, hogy ez nem Miami. 

– De nem is Disneyland – válaszolta Chutsky, 
szerintem egy kicsit feleslegesen. – Ez nem egy 
piknik, barátom. Azért vagyunk itt, hogy megöljük a 
fickót, és minél hamarabb hozzászoksz a 
gondolathoz, annál jobb. 

– Igen, tudom, de… 



– Nincs de – fojtotta belém a szót Chutsky. – 
Meg fogjuk ölni. Úgy látom, mintha ezzel valami 
problémád lenne. 

– Egy szál sincs – tiltakoztam. 
Chutsky úgy tűnt, meg se hallotta – vagy erről 

volt szó, vagy egyszerűen már nem tudta magába 
fojtani az előre megírt hegyi beszédet. 

– Nem ájulhatsz el egy kis vértől – folytatta. – 
Nincs abban semmi rossz. Csak a szüleink 
sulykolják belénk, hogy a gyilkosság bűn. 

Már akié, gondoltam, de nem szóltam semmit. 
– De ezt a szabályt olyan emberek hozták, akik 

enélkül nem tudtak volna győzni. És egyébként is, 
a gyilkosság nem mindig bűn, barátom – 
magyarázta Chutsky, és furcsa módon kacsintott 
hozzá egyet. – Néha egyszerűen muszáj 
megtenni. És néha a másik meg is érdemli. Mert 
vagy egy csomó ember meghal, ha nem tesszük 
meg, vagy az a helyzet, hogy vagy ő, vagy mi. És 
ebben az esetben mindkettő igaz, nem? 

És bár nagyon furcsa volt végighallgatni a saját 
hitvallásomnak eme rögtönzött összefoglalóját a 
húgom fiújának szájából egy havannai hotel-
szobában, de csak még jobban tisztelni kezdtem 
Harryt, egyrészt amiért a kora előtt járt, másrészt 
mert képes volt mindezt úgy megfogalmazni, hogy 
nem kezdtem úgy érezni magam tőle, mintha 
csaltam volna a pasziánszban. Viszont a pisztolyt 
ezzel együtt sem tudtam igazán elfogadni. 



Egyszerűen helytelennek tűnt, mintha a templom 
szenteltvizében akarnék zoknit mosni. 

De Chutsky láthatóan nagyon elégedett volt 
magával. 

– Walther, kilenc milliméteres. Nagyon szép 
darabok. – Bólintott, és megint belenyúlt a táskába, 
hogy egy másik pisztolyt is előhúzzon. – Jut 
mindkettőnknek – jelentette ki. Az egyiket felém 
dobta, és én ösztönösen elkaptam. – Szerinted 
képes leszel meghúzni a ravaszt? 

Akármit is gondol Chutsky, én azért 
felismerem, melyik a vége egy pisztolynak. Végül 
is egy rendőr házában nőttem fel, és egész 
életemben rendőrök között dolgoztam. Egyszerűen 
csak nem kedveltem a műfajt – a pisztolyok olyan 
személytelenek, és nincsen bennük semmi 
elegancia. De Chutsky úgy dobta oda nekem, mint 
egy kihívást, és mindazok után, ami történt, ezt 
nem hagyhattam figyelmen kívül. Úgyhogy 
kilöktem a tárat, ellenőriztem, van-e töltény a 
csőben, majd tüzelőállásba tartottam, ahogy Harry 
tanított. 

– Nagyon ügyes – mondtam. – Szeretnéd, 
hogy lelőjem a tévét? 

– Tartogasd inkább a rosszfiúnak – válaszolta 
Chutsky. – Már ha szerinted menni fog. 

Mellédobtam a pisztolyt az ágyra. 
– Tényleg ez a terved? – kérdeztem. – 

Megvárjuk, hogy Weiss bejelentkezzen a 



szállodába, és akkor nyomunk egy 
gengszterleszámolást? Még a recepciónál, vagy 
majd a reggelinél? 

Chutsky szomorúan megcsóválta a fejét, úgy, 
mintha megpróbálta volna nekem megtanítani 
bekötni a cipőmet, de kudarcot vallott volna. 

– Barátom, nem tudjuk, hogy ez a fickó mikor 
ér ide, és hogy mit fog akkor tenni. Még az is lehet, 
hogy ő vesz minket észre előbb – nézett rám 
mindkét szemöldökét a magasba emelve, mintha 
azt mondaná, hogy hát erre nem is gondoltál, 
ugye? 

– Szóval akárhol is találunk rá, rögtön lelőjük? 
– Az a lényeg, hogy fel legyünk készülve, 

bármi is történik – mondta Chutsky. – Ideális 
esetben valami csendes helyre csaljuk, és ott 
végzünk vele. De az a lényeg, hogy készen álljunk. 
– A kampójával megveregette a táskát. – Ivan 
hozott még pár dolgot, csak a biztonság kedvéért. 

– Taposóaknát? – találgattam. – Vagy egy 
lángszórót? 

– Pár elektronikus cuccot – válaszolta Chutsky, 
– Nagyon profi holmikat. A megfigyeléshez. Hogy 
könnyebb legyen bemérnünk, megtalálnunk, 
lehallgatnunk; ezekkel azt is meghalljuk, ha tőlünk 
egy mérföldre elfingja magát. 

Tényleg nem állt szándékomban 
ünneprontónak lenni, de nagyon nehéz lett volna 
úgy tennem, mintha a legkisebb érdeklődést is 



táplálnám Weiss bélműködése iránt, és 
reménykedtem benne, hogy a pontos lekövetése 
nem szerves része Chutsky tervének. 
Mindenesetre ettől az egész James Bond-féle 
megközelítéstől kezdtem kényelmetlenül érezni 
magam. Talán nagyon nem helyes ez részemről, 
de csak most kezdtem értékelni, hogy milyen 
szerencsés is voltam az eddigi életemben. Nagyon 
jól elboldogultam csupán egy-két fényes pengével, 
és az étvágyammal – semmi profi cucc, semmi 
összetett tervezgetés, semmi titkos gyülekező 
külföldi hotelszobákban, megpakolva 
bizonytalansággal és tűzfegyverekkel. Csak 
boldog, gondtalan, megnyugtató vérengzés. 
Valóban primitívnek, sőt, könnyelműnek tűnhet 
ezeknek a technikás, acélidegeket igénylő 
előkészületéknek a fényében, de legalább 
tisztességes, kétkezi munka volt. Semmi ilyen 
várakozás, miközben az ember tesztoszteront 
köpköd és töltényeket fényesít. Chutsky minden 
szórakozást kivett a hivatásomból. 

De én kértem, hogy segítsen, és most 
kénytelen voltam elviselni. Úgyhogy őszintén 
szólva semmit nem tehettem, azon kívül, hogy a 
dolgok jó oldalát nézem és megteszem, ami tőlem 
telik. – Ez mind nagyon jó – válaszoltam bátorító 
mosollyal, amivel még önmagamat sem sikerült 
átvernem. – Mikor kezdjük? 



Chutsky horkantott, és visszatette a 
pisztolyokat a táskába. A kampójára akasztva 
odanyújtotta nekem. 

– Amikor ideér – válaszolta. – Ezt egyelőre 
tedd be a szekrénybe. 

Elvettem tőle a táskát, és a szekrényhez 
vittem. De amikor kinyújtottam a kezem, hogy 
kinyissam az ajtaját, valahonnan a távolból halk 
szárnyzörrenés ütötte meg a fülem, és 
megtorpantam. Mi van? – kérdeztem némán. Alig 
észrevehető, hallhatatlan moccanás volt a válasz, 
a figyelem összpontosítása, de semmi egyéb. 

Úgyhogy benyúltam a táskába, előhúztam a 
nevetséges pisztolyomat, és célra tartottam, 
miközben a szekrény ajtónyitó gombja felé 
nyúltam. Majd kinyitottam az ajtót, és egy pillanatra 
semmi mást nem voltam képes tenni, csak 
bebámulni a kivilágítatlan lyukba, arra várva, hogy 
a sötétség válaszul védelmezőn körém terítse 
szárnyait. Lehetetlen, szürreális, álomszerű kép 
volt – de miután rettenetesen hosszúnak tűnő ideig 
csak bámultam rá, kénytelen voltam elhinni, hogy 
igaz. 

Rogelio volt az, Chutsky barátja a recepcióról, 
akinek szólnia kellett volna, amikor Weiss 
bejelentkezik. De most már nagyon valószínű, 
hogy soha semmi miatt nem fog nekünk szólni, 
hacsak bekötött szemmel körbe nem ülünk egy 
asztalt. Mert ha a látszatból bármire is lehet 



következtetni, akkor a nyakára szorosan rátekert 
nyakkendő és a kimeredő szeme, illetve a 
kinyújtott nyelve alapján Rogelio rendkívül halott 
volt. 

– Mi az, barátom? – kérdezte Chutsky. 
– Szerintem Weiss már bejelentkezett – 

válaszoltam. 
Chutsky feltápászkodott az ágyról, és odajött a 

szekrényhez. Egy másodpercig csak bámult, majd 
annyit mondott, hogy a picsába. Kinyújtotta a 
kezét, hogy kitapintsa a pulzust – szerintem egy 
kicsit feleslegesen, de feltételezem, ezeknek a 
dolgoknak megvan a maga protokollja. 
Természetesen nem talált pulzust, mire azt 
dünnyögte, hogy a kibaszott picsába. Én nem 
véltem úgy, hogy a szóismétlés bármit is segíthet, 
de természetesen Chutsky a profi kettőnk közül, 
úgyhogy csak néztem, hogy kutatja végig Rogelio 
zsebeit.  

– A főkulcs – mondta. Azt a saját zsebébe 
rakta. A szokásos apróságok kerültek elő – 
kulcsok, egy zsebkendő, egy fésű, némi pénz. A 
pénzt hosszan nézegette. – Itt egy kanadai húszas 
– állapította meg. – Mintha valaki borravalót adott 
volna valamiért, nem? 

– Úgy érted, Weiss? – kérdeztem vissza. 
Chutsky vállat vont. 
– Hány kanadai gyilkost ismersz? 



Jogos kérdés volt. A hokiszezon pár hónappal 
korábban befejeződött, úgyhogy csak egyet tudtam 
előásni az emlékezetemből. 

– Weisst. 
Chutsky előhúzott egy borítékot Rogelio 

zakójának zsebéből. 
– Bingó – mondta. – Mr. B. Weiss, 865-ös 

szoba. – Odanyújtotta a borítékot. – Szerintem 
ajándék italbónok vannak benne. Nyisd ki. 

Felnyitottam a borítékot, és két kartondarabot 
húztam ki belőle. Valóban: két ajándék ital a 
Cabaret Parisienben, a szálloda híres mulatójában.  

– Hogy találtad ki? – kérdeztem. 
Chutsky felegyenesedve visszatért a bizarr 

kutatóexpedíciójából. 
– Én basztam el – ismerte be. – Amikor azt 

mondtam Rogeliónak, hogy Weissnek 
születésnapja van, akkor más se járt az eszébe, 
mint hogy hogyan tudná jó színben feltüntetni a 
szállodát, és talán besöpörni némi borravalót. – 
Felmutatta a kanadai húszast. – Ez egyhavi bér itt 
– emlékeztetett. – Nem hibáztatom. – Vállat vont. – 
Szóval elbasztam, és most halott. Mi pedig nyakig 
vagyunk a szarban. 

Bár ez nem a legmegnyerőbb hasonlat volt, 
értettem, mire gondol. Weiss tudja, hogy itt 
vagyunk, nekünk pedig fogalmunk sincs, hogy ő 
hol van, illetve mire készül, és egy nagyon kínos 
hulla van a szekrényünkben. 



– Hát jó – szólaltam meg, és most az egyszer 
nagyon örültem, hogy felhasználhatjuk Chutsky 
tapasztalatait, már persze csak ha sok tapasztalata 
volt eddig a dolgok elbaszásában, és hullák 
megtalálásában a szekrényben, de mindenesetre 
biztosan ismerősebb számára ez a helyzet, mint 
számomra. 

– Szóval most mi lesz? 
Chutsky összeráncolta a homlokát. 
– Először is, át kell néznünk a szobáját. 

Valószínűleg már elmenekült, de nagy 
könnyelműség lenne, ha nem ellenőriznénk. – A 
kezében tartott boríték felé intett a fejével. – 
Tudjuk, melyik szobában van, ő viszont nem 
feltétlenül tudja, hogy tudjuk. És ha ott van – hát 
akkor, ahogy fogalmaztál, nyomunk egy 
gengszterleszámolást. 

– És ha nincs ott? – kérdeztem, mert nekem is 
olyan érzésem volt, hogy Rogelio csak egy 
búcsúajándék, és Weiss már a láthatár felé 
iparkodik. 

– Ha nincs a szobájában – vázolta Chutsky de 
akkor is, ha a szobájában lesz, és végzünk vele, 
szóval bármi is legyen, sajnálattal kell veled 
közölnöm, barátom, hogy a nyaralásnak vége. – 
Rogelio felé biccentett. – Előbb vagy utóbb 
megtalálják, és akkor nagy bajban leszünk. Amint 
lehet, el kell tűnnünk ebből a Chicagóból. 



– De mi legyen Weiss-szel? – kérdeztem. – Mi 
van, ha már nincs itt? 

Chutsky megrázta a fejét. 
– Neki is mentenie kell a bőrét – jelentette ki. 
– Tudja, hogy a nyomában vagyunk, és amikor 

megtalálják Rogelio holttestét, valakinek eszébe jut 
majd, hogy együtt látták őket, szerintem már el is 
evezett csendesebb vizek felé. De mindenesetre 
ellenőriznünk kell a szobáját. Majd spuri Kubából, 
muy rapido. 

Nagyon tartottam attól, hogy lesz valami 
szupermodern ötlete arra, hogy szabaduljunk meg 
Rogelio holttestétől, például áztassuk hígított 
lézerbe a kádban, úgyhogy nagyon örültem, hogy 
most az egyszer józan gondolatok jönnek ki a 
száján. Szinte semmit nem láttam Havannából, 
leszámítva egy hotelszoba belsejét, és egy mojitós 
pohár fenekét, de egyértelműen ideje volt, hogy 
hazainduljunk, és nekilássunk a „B” tervnek. 

– Rendben – mondtam. – Menjünk. 
Chutsky bólintott. 
– Okos ember – dicsért meg. – Hozd a 

pisztolyodat. 
Megfogtam a hideg, esetlen fegyvert, és az 

övembe tuszkoltam, majd föléhúztam a borzasztó 
zöld zakómat, és miközben Chutsky bezárta az 
ajtót, elindultam a folyosón. 

– Rakd ki a „ne zavarjanak” táblát az ajtóra – 
mondta Chutsky. Ez remek ötlet volt, és azt 



bizonyította, hogy igazam volt a tapasztaltságával 
kapcsolatban. Ez nem a legmegfelelőbb időszak 
volt arra, hogy bejöjjön egy szobalány lemosni a 
fogasokat. Kiakasztottam a kis táblát, Chutsky 
pedig követett a folyosón a lépcsőhöz. 

Nagyon, nagyon furcsa volt a ragyogóra 
világított folyosón vadászatra indulni így, hogy nem 
pezseg a Hold a vállam felett az égben, nincs a 
kezemben várakozással eltelt, ragyogó penge, és 
nem érkezik boldog sziszegés a hátsó ülésről, 
miközben az Utas felkészül, hogy átvegye az 
irányítást; nincs semmi, Chutsky lábának 
dobogását leszámítva – a valódi és a mű felváltva 
kopogott –, és a lélegzetvételünket, miközben 
megkeressük a vészkijáratot és felmegyünk a 
nyolcadikra. 865-ös szoba, pont, ahogy tippeltem, 
a szálloda homlokzatával szemben, tökéletes 
helyszín Weiss kamerái számára. Némán 
megálltunk az ajtó előtt, és Chutsky a kampójára 
akasztotta a pisztolyt, amíg előkotorta Rogelio 
főkulcsát. Odanyújtotta nekem, az ajtó felé 
biccentett, és azt suttogta: 

– Egy… két… há! – Bedugtam a kulcsot, 
elfordítottam az ajtógombot, és hátraléptem, ahogy 
Chutsky berontott a szobába, magasra tartva a 
pisztolyát, majd követtem, féltudatosan szintén 
célra tartva a fegyverem. 



Fedeztem Chutskyt, miközben berúgta a 
fürdőszoba ajtaját, és a szekrényét is, majd 
ellazult, és visszadugta a pisztolyt a nadrágjába. 

– És ott is van – állapította meg az ablak 
melletti asztalra pillantva. Egy nagy gyümölcskosár 
ücsörgött rajta, ami szerintem egy kicsit ironikus 
volt, tekintetbe véve, hogy mit szokott Weiss 
csinálni az ilyesmivel. Odamentem és belenéztem; 
szerencsére nem voltak benne belsőségek vagy 
ujjak. Csak pár mangó, papaya és ilyesmi, továbbá 
egy kártya, amin az állt: Feliz Navidad, Hotel 
Nacional Elég köznapi üzenet, semmi különös. De 
arra elég, hogy Rogelio meghaljon miatta. 

Végignéztük a fiókokat és az ágy alá is 
bekukkantottunk, de ott sem volt semmi. A 
gyümölcskosarat leszámítva a szoba éppen olyan 
üres volt, mint Dexter bensőjének „lélek” feliratú 
polca. 

Weiss elment. 
 



 
 
 
 
 

HARMINCHARMADIK FEJEZET 
 
 
Amennyire tudom, soha nem andalogtam még. 

Ha őszinte akarok lenni, abban is kételkedem, 
hogy valaha is ballagtam volna, de az andalgás az 
én esetemben szinte teljesen kizárt. Amikor 
megyek valahova, azt céllal teszem, és bár nem 
szeretnék nagyképűnek tűnni, de leggyakrabban 
kimondottan masírozni szoktam. 

De miután elhagytuk Weiss üres hotelszobáját 
és beszálltunk a liftbe, Chutsky beszélni kezdett, 
miközben visszapakolta a fegyvereket a táskába, 
és annyira belém sulykolta a feltűnésmentes, 
ráérős és gondtalan megjelenés fontosságát, hogy 
amikor kiléptünk a Hotel Nacional előcsarnokába, 
úgy hiszem, konkrétan andalogni kezdtem. Nem 
vagyok benne biztos, hogy Chutsky mit csinált, és 
remélem, tehetségesebbnek bizonyultam nála – 
persze neki az egyik lába hiányzik, szóval nála 
valószínűleg mindenképpen jobb voltam. 

Mindenesetre végigandalogtunk az előtéren, 
mindenkire rámosolyogva, aki vette a fáradságot, 
és ránk nézett. Kiandalogtunk az ajtón, 



leandalogtunk a lépcsőn, majd oda a tengernagy-
egyenruhás férfihez, illetve mögé, a járda-
szegélyhez, amikor odahívta az első várakozó 
taxit. És a lassú, gondtalan kalandozásainknak az 
autóban sem szakadt vége, mivel Chutsky arra 
utasította a sofőrt, hogy vigyen minket az El Morro 
erődhöz. Erre megemeltem a fél szemöldökömet, 
de Chutsky csak megrázta a fejét, és hagyta, hadd 
találgassak magamban. Amennyire tudtam, nem 
nyílt Kubából kivezető titkos alagút az El Morróból. 
A kastély Havanna egyik legforgalmasabb 
turistalátványossága, tele fényképezőgéppel és a 
naptej szagával. De megpróbáltam egy pillanatra 
úgy gondolkozni, mint Chutsky – vagyis 
összeesküvéselmélet-mániássá válni –, és egy 
másodpercnyi töprengés után leesett. 

Chutsky pontosan azért akart odamenni, mert 
annyira népszerű az a hely a turisták körében. Ha 
bekövetkezik a legrosszabb, és be kell látnom, 
hogy most minden afelé tartott, akkor a nyomunk 
ott ér véget, a tömegben, és egy egészen kicsit 
nehezebb lesz minket előkeríteni. 

Úgyhogy hátradőltem, és átadtam magam a 
kocsikázásnak, a gyönyörű, holdfényes tájnak, és 
a gondolatnak, hogy fogalmam sincs, hova megy 
Weiss legközelebb, és mit fog ott tenni. Némi 
vigaszt leltem a gondolatban, hogy ezzel 
valószínűleg ő is így van, de olyan igazán 
boldoggá ez sem tett. 



Valahol a sápadt Hold vidám nevetésének a 
megnyugtató ragyogása Weissre is lesüt. És talán 
ugyanazokat a rettenetes, csodálatos dolgokat 
suttogja az ő fülébe is… azokat a csúfondáros, 
csintalan ötleteket, amelyeket valóra kell váltania 
ma éjjel, most, rögtön… még soha nem éreztem, 
hogy ilyen erősen vonzaná az árhullámot Dexter 
Tengerpartjára egy ilyen hitvány kis Hold. De nem 
nyugodott, lágy kuncogása és kacarászása olyan 
elektrosztatikus töltéssel töltött fel engem, hogy 
azonnal ki kell vetnem magam a sötétségbe, hogy 
lemészároljam az első melegvérű kétlábút, akit 
találok. Valószínűleg csak az frusztrált, hogy 
megint elkerültem Weisst, de nagyon erős volt 
bennem az érzés, és végig az El Morróba vezető 
úton rágtam a számat. 

A sofőr az erőd bejárata előtt rakott ki 
bennünket, ahol nagy tömeg nyüzsgött az esti 
műsorra várva, és pár árus ütött tanyát. Egy 
idősebb, sortot és hawaii inget viselő pár szállt be 
az autónkba, amikor mi kiszálltunk, Chutsky pedig 
odament az egyik árushoz és vett két hideg 
dobozos sört. 

– Tessék, barátom – nyújtotta oda nekem az 
egyik dobozt. – Ballagjunk el arra. 

Először az andalgás, most pedig a ballagás, és 
mindezt egy napon. Egészen beleszédültem. De 
ballagni kezdtem, beleittam a sörömbe, és 
követtem Chutskyt kábé száz méteren keresztül a 



tömeg túlsó végébe. Egyszer megálltunk egy 
szuvenírárusnál, és Chutsky vett pár pólót, 
amelyeknek az elején a világítótorony volt, és két 
kalapot, „CUBA” felirattal. Majd elballagtunk az út 
végébe. Amikor odaértünk, Chutsky diszkréten 
körbenézett, sörösdobozát egy szemetesbe dobta, 
és azt mondta: 

– Hát jó. Egyelőre minden rendben. Erre. – 
Feltűnés nélkül elindult egy ösvény felé, ami a két 
régi erődrész között vezetett, én pedig követtem. 

– Rendben – mondtam. – És most? 
Chutsky vállat vont. 
– Átöltözünk – mondta. – Majd odamegyünk a 

reptérre, felülünk az első gépre, függetlenül attól, 
hogy hova megy, és nyomás haza. Ó… tessék. – 
Benyúlt a táskába, és előhúzott két útlevelet. 
Kinyitotta őket, és az egyiket átnyújtotta nekem. – 
Derek Miller. Jó lesz? 

– Persze, miért is ne. Gyönyörű név. 
– Igen – értett egyet Chutsky. – A Dexternél 

mindenképpen jobb. 
– A Kyle-nál is – tettem hozzá. 
Milyen Kyle-nál? – mutatta fel Chutsky az új 

útlevelét. – Calvin vagyok. Calvin Brinker. De te 
hívj csak nyugodtan Calnek. – Elkezdett 
mindenfélét kipakolni a zakója zsebéből, és 
átrakodni a nadrágjába. – A zakónktól is meg kell 
szabadulnunk. És bárcsak lenne időnk egy teljes 
váltás új ruhát szereznünk. De ez egy kicsit 



megváltoztatja majd a megjelenésünket. Vedd fel – 
nyújtotta oda az egyik pólót és kalapot. Én 
meglehetősen hálásan bújtam ki a rémes zöld 
zakómból, és az ingemből is, hogy felvegyem a 
vadiúj ruháimat. Chutsky ugyanígy tett, majd 
kimentünk az ösvényből, és begyűrtük a baptista 
misszionárius szerkónkat egy szemetesbe. 

– Rendben – mondta Chutsky, és 
visszaindultunk az út túlsó vége felé, ahol ott 
várakoztak a taxik. Beugrottunk az elsőbe, Chutsky 
annyit mondott a sofőrnek, hogy Aeropuerto fose 
Marti, és már úton is voltunk. 

A repülőtérre vezető kocsiút ugyanolyan volt, 
mint amikor idefelé jöttünk. Nagyon kevés volt az 
autó, leszámítva a taxikat és pár katonai járművet, 
és a sofőr úgy vezetett, mintha egy akadálypályán 
kellene áthajtania két lyuk között. Ez este egy kicsit 
trükkösebb volt, mivel az út nem volt kivilágítva, 
emiatt a sofőrnek néha nem sikerült idejében 
megállnia, úgyhogy pár dologról keményen 
visszapattantunk, de különösebben életveszélyes 
sérülések nélkül értünk oda a repülőtérre. Ezúttal a 
gyönyörű új terminálnál rakott ki minket a sofőr a 
Gulag épület helyett, ahova megérkeztünk. 
Chutsky egyenesen ahhoz a kijelzőhöz ment, ami 
az induló gépeket mutatta. 

– Cancun, harmincöt perc múlva – mondta. – 
Tökéletes. 



– És mi lesz a James Bond-táskáddal? – 
kérdeztem, arra gondolva, hogy esetleg okozhat 
egy kis fennakadást a biztonsági ellenőrzésnél, 
tekintve, hogy pisztolyokkal, aknavetőkkel és ki 
tudja még mivel van tele. 

– Ne aggódj – nyugtatott meg Chutsky. – Erre. 
– Odavezetett a csomagmegőrző szekrényekhez, 
az egyikbe beledobott pár érmét, majd belerakta a 
táskát. – Rendben – mondta. Becsapta a szekrény 
ajtaját, elrakta a kulcsot, majd odavezetett az 
AeroMexico jegykiadóhoz, csak annyi időre állva 
meg, hogy a kulcsot egy szemetesbe dobja. 

Nagyon rövid volt a sor, és semmi perc alatt 
sikerül vennünk két jegyet Cancunba. Sajnos csak 
az első osztályon volt hely, de mivel az elnyomás 
elől menekültünk egy kommunista országból, úgy 
éreztem, jogos a kis pluszkiadás, sőt, költői 
igazságszolgáltatás. A kedves fiatal lány a 
tudtunkra adta, hogy már megkezdődött a 
beszállás, és sietnünk kell, mi pedig úgy is tettünk, 
csak annyit késlekedve, amennyi időt az útlevél-
ellenőrzés és a kilépési adó befizetése elvitt, ami 
egyáltalán nem volt olyan húzós, mint tűnik, mivel, 
őszintén szólva, egy kicsit több akadékoskodásra 
számítottam az útleveleinkkel kapcsolatban, és 
amikor gond nélkül átengedtek minket, boldogan 
befizettem az adót, bármilyen nevetségesnek 
hangzott is. 



Mi szálltunk fel utoljára, és biztos vagyok 
benne, hogy az utaskísérő nem mosolygott volna 
ilyen kedvesen, ha a turistaosztályon utaztunk 
volna. De így még egy pohár pezsgőt is kaptunk 
köszönetképpen azért, hogy ilyen szépen késve 
érkeztünk az első osztályra, és miközben 
becsukták és bezárták az ajtókat, és most először 
kezdtem elhinni, hogy talán tényleg sikerül elmene-
külnünk, azon kaptam magam, hogy tényleg jólesik 
az a pezsgő, még üres gyomorra is. 

És még jobban kezdett esni, amikor végre fent 
voltunk a levegőben, behúztuk a kerekeket, és 
Mexikó felé vettük az irányt, és valószínűleg még 
egy adag is jólesett volna, amikor rövid repülést 
követően leszálltunk Cancunban, de a légiutas-
kísérő nem kínált meg. Feltételezem, az első 
osztály varázsa valahol útközben lehámlott rólam, 
és már csak egy udvarias mosoly kiváltásához volt 
elég, amikor kiszálltunk. 

A repülőtér épületében Chutsky elment, hogy 
megszervezze a hazautunkat, én pedig beültem 
egy csillogó-villogó étterembe, és rendeltem egy 
enchiladast. Ugyanolyan íze volt, mint minden 
repülőtéri ételnek bárhol; halványan, távolról 
emlékeztetett arra, aminek lennie kellett volna, és 
rossz volt, de nem olyan szembeszökően rossz, 
hogy az ember visszakérhette volna a pénzét. 
Kemény munka volt, de végeztem vele, mire 
Chutsky visszaért a jegyünkkel. 



– Cancunból Houstonba, Houstonból Miamiba 
– mondta, miközben átnyújtott egy jegyet. – 
Reggel hét körül fogunk megérkezni. 

A leginkább fröccsöntött műanyag székekben 
töltött éjszaka után nem tudtam volna felidézni 
olyan pillanatot, amikor a szülővárosomat olyan 
gyönyörűnek láttam volna, mint abban a 
pillanatban, amikor a felkelő nap fényében a gép 
végre földet ért, és odagurult a Miami Nemzetközi 
Terminálhoz. A hazatérés öröme melengette a 
szívemet, miközben átverekedtük magunkat a 
hisztérikus és gyakran erőszakos tömegen, majd 
kimentünk, hogy megkeressük a buszt, ami elvisz 
a parkolóba. 

Saját kérésére a kórháznál raktam ki Chutskyt, 
hogy újra láthassa Deborah-t. Kimászott az 
autóból, megállt egy kicsit, majd visszadugta a 
fejét az ajtón. 

– Sajnálom, hogy nem jött össze, barátom – 
mondta. 

– Igen – válaszoltam. – Én is. 
– Szólj, ha bármivel tudok segíteni, hogy 

befejezd ezt az ügyet – ajánlotta fel. – Tudod… 
például, ha megtalálod a fickót, de visszariadsz a 
dologtól, akkor segíthetek. 

Természetesen ez az egy dolog az, amitől 
biztosan nem riadok vissza, de olyan rendes dolog 
volt a részéről, hogy felajánlja, miszerint majd ő 
meghúzza a ravaszt, hogy csak annyit mondtam, 



köszönöm. Chutsky biccentett, biztosított róla, 
hogy komolyan gondolta, majd becsukta a 
kocsiajtót, és besántikált a kórházba. 

Én pedig hazafelé indultam a 
csúcsforgalomban, és aránylag jó időt futottam, de 
még így is lekéstem Ritáról és a gyerekekről. 
Úgyhogy megvigasztaltam magam egy zuhannyal, 
egy ruhaváltással, majd egy csésze kávéval és egy 
pirítóssal, mielőtt visszaautóztam volna a város 
túlsó végébe dolgozni. 

Már nem volt csúcsforgalom, de mint mindig, 
elég sokan voltak az utakon, és miközben 
araszoltunk az autópályán, volt időm 
elgondolkozni, és egyáltalán nem tetszett, amire 
jutottam. Weiss továbbra is szabadlábon, és 
meglehetősen meg voltam arról győződve, hogy 
semmi olyasmi nem történt vele, ami miatt 
meggondolta volna magát velem kapcsolatban, és 
valaki mást kezdett volna üldözni. Még mindig én 
voltam a célpontja, és nagyon hamar talál majd rá 
más módot, hogy vagy megöljön, vagy azt 
kívánjam, bárcsak megölt volna. És amennyire 
meg tudtam állapítani, semmit nem tehetek ellene, 
csak várhatok – vagy arra, hogy ő tegyen valamit, 
vagy arra, hogy valami csodálatos ötlet lezuhanjon 
az égből és fejbe verjen. 

A forgalom megállt. Vártam. Egy autó 
dübörgött el dudálva a leállósávban, többen 
visszadudáltak neki, de semmilyen ötlet nem 



vágott fejbe. Egyszerűen csak ott ültem, 
beragadva a dugóba, és arra várva, hogy valami 
szörnyűség történjen. Felteszem, ez az emberi lét 
egyik komorabb definíciója, de én mindig azt 
hittem, hogy ez rám nem vonatkozik, mert én 
lényegében nem is vagyok ember. 

Az autók meglódultak. Lassan elaraszolgattam 
egy platós teherautó mellett, amit kivontattak az út 
menti fűbe. Nyitva volt a motorháztetője. Hét vagy 
nyolc kopott ruhás férfi ült a platóján. Ők is 
várakoztak, de ők egy kicsit vidámabban viselték, 
mint én. Talán mert őket nem üldözte egy 
elmebeteg, gyilkos hajlamú művész. 

Végül azért sikerült megérkeznem a 
munkahelyemre, és amennyiben meleg 
fogadtatásra, és vidám halihózásra számítottam 
volna a munkatársaim részéről, keserű 
csalódásban lett volna részem. Vince Masuoka volt 
a laborban, és amikor beléptem, felpillantott. 

– Hol voltál? – kérdezte olyan hangon, mintha 
valami szörnyűséggel gyanúsított volna. 

– Köszönöm, jól – válaszoltam. – Én is nagyon 
örülök, hogy látlak. 

– Itt őrültekháza volt – tájékoztatott Vince, 
látszólag meg se hallva, amit mondtam. – Az a 
dolog a bevándorlókkal, és ráadásul tegnap valami 
szemétláda megölte a feleségét, és a felesége 
szeretőjét. 

– Ezt sajnálattal hallom – éreztem együtt vele. 



– Kalapáccsal csinálta, és ha szerinted 
szórakoztató volt… 

– Nem úgy hangzik – válaszoltam, magamba 
hozzátéve, hogy kivéve a férjnek. 

– Segíthettél volna – hányta a szememre 
Vince. 

– Jó érzés, amikor hiányolják az embert – 
válaszoltam, Vince pedig egy másodpercig 
utálkozva nézett rám, mielőtt elfordult volna. 

És a nap nem is lett sokkal jobb. Végül 
odakerültem a helyszínre, ahol a kalapácsos 
ember bulizott. Vince-nek igaza volt; borzalmasan 
nézett ki a hely, a most már megszáradt vér, két és 
fél falat, továbbá egy kanapét, és egy eredetileg 
bézs szőnyeg nagy részét is összefröcskölte. Azt 
hallottam az ajtó előtt ácsorgó rendőröktől, hogy a 
férfit letartóztatták, és azt állítja, nem tudja, mi 
szállta meg. Ettől egyáltalán nem éreztem jobban 
magam, de jólesik, amikor időnként azt kapják az 
emberek, amit érdemelnek, és a munka elterelte a 
figyelmem Weissről is egy időre. A szorgalom 
elnyeri jutalmát. 

De azt a rossz érzést már nem tudta kiűzni 
belőlem, hogy ezt valószínűleg Weiss is így 
gondolja. 

 
 
 



 
 
 
 
 

HARMINCNEGYEDIK FEJEZET 
 
 
Szorgalmasan tettem a dolgom, és Weiss is. 

Chutsky segítségével megtudtam, hogy Torontóba 
repült, és a gépe akkortájt szállt fel Havannából, 
amikor mi kiértünk a repülőtérre. De hogy azután 
mit tett, azt semmilyen mennyiségű számítógépes 
szimatolással sem lehetett kideríteni. Egy vékony 
kis hang bennem azt dadogta reménykedve, hogy 
talán feladta, és otthon maradt, de erre a többi 
bennem élő hang hatalmas, rendkívül hangos 
nevetése harsant fel. 

Végigcsináltam pár apróságot, ami eszembe 
jutott; lefuttattam pár internetes keresést, amire 
technikailag nem is lett volna szabad képesnek 
lennem, és találtam is némi hitelkártya-aktivitást, 
de csak Torontóban. Ez elvezetett Weiss 
bankjához, elég könnyen ahhoz, hogy kicsit 
felháborodjak: azoknak, akik a mi szent pénzünket 
kezelik, nem kellene egy kicsit óvatosabbnak 
lenniük? Weiss felvett pár ezer dollárt, és ennyi. 
Semmilyen pénzmozgás nem történt a következő 
pár nap során. 



Tudtam, hogy a készpénzfelvétel valami 
módon rossz hírnek fog bizonyulni számomra, de 
ezen túlmenően nem tudtam ezt a megérzésemet 
semmilyen konkrét fenyegetésre lefordítani. 
Elkeseredve visszamentem a YouTube oldalára. 
Megdöbbentő módon eltűnt az egész „Új Miami” 
díszítőmotívum, csakúgy, mint a kis 
videominiatűrök. A háttér immár unalmas szürke 
volt, és egy meglehetősen borzalmas kép volt az 
oldalon, egy randa, meztelen férfitest, aminek 
részben levágták a nemi szervét. Alatta az állt: 
„Schwarzkogler csak a kezdet. Jön a következő 
lépés.” 

Minden üzenet, ami úgy kezdődik, hogy 
„Schwarzkogler csak a kezdet”, a folytatásában is 
nélkülözni fogja azokat az elemeket, amelyek 
bármilyen értelmes emberi lénynek tetszenének. 
De a név halványan ismerősnek rémlett, és 
természetesen nem hagyhattam szálat 
felgöngyölítetlenül, úgyhogy tettem a 
kötelességem, és lefuttattam egy Google-keresést. 

A szóban forgó Swarzkoglerről kiderült, hogy 
Rudolf a keresztneve, művésznek tartja magát, és 
ennek bizonyítékaként állítólag több darabban 
levágta a péniszét, és lefényképezte a folyamatot. 
Ez olyan művészeti diadal volt, hogy folytatta a 
karrierjét, amíg bele nem halt a mesterművébe. 
Úgy emlékeztem, mintha olvastam volna, hogy ő 
az egyik példaképe annak a párizsi csoportnak, 



amelyik azt a remek „Jennifer lába” előadást 
csinálta. 

Én nem tudok sokat a művészetről, de 
ragaszkodom a testrészeimhez. Egyelőre Weiss is 
gondosan vigyázott a sajátjaira, minden 
próbálkozásom ellenére. De azt láttam, hogy ez a 
művészeti irányzat határozottan nagy hatást 
gyakorolt rá, különösen, mióta rájött a következő 
lépésre, amiről beszélt. Ennek volt értelme: miért 
művészkedjen az ember a saját testével, amikor 
ugyanazt máséval is megteheti, és az még csak 
nem is fáj? És az ember karrierje is tovább tart egy 
kicsit. Megtapsoltam ezt a logikus 
gondolatmenetet, és határozottan olyan érzésem 
támadt, hogy meg fogom tudni, mi lesz a 
karrierjének a következő foka, mégpedig 
hamarosan, és valahol túl közel Kispolgári 
Dexterhez. 

Még párszor megnéztem a YouTube oldalt a 
héten, de nem volt változás, és a zsúfolt munkahét 
ritmusában lassan csak kellemetlen emléknek 
kezdett tűnni az egész. 

Otthon sem lettek könnyebbek a dolgok; még 
mindig ott várakozott egy zsaru az ajtó előtt, 
amikor a gyerekek hazaértek, és bár 
legnagyobbrészt elég kedvesek voltak, de a 
jelenlétük csak fokozta a nyomást. Rita egy kicsit 
távolságtartóbb és szórakozottabb lett, mintha 
folyamatosan egy fontos távolsági hívást várna, és 



ezt az általában kiváló főztje szenvedte meg. A 
héten kétszer is az előző napi maradékot ettük, 
ami precedens nélküli eset volt a háztartásunkban. 
És mintha Astorra is hatott volna a furcsa hangulat, 
most először, amióta ismertem, aránylag 
csendessé vált, beült a tévé elé Codyval, és újra 
és újra megnézték a kedvenc DVD-it, hozzánk 
pedig két-három szónál egyszerre többet nem 
intézett. 

Meglepő módon Cody volt az egyetlen, aki 
bármilyen élénkséget tanúsított. Nagyon lelkesen 
várta a következő Cserkészkölykök-gyűlést, bár ez 
azt jelentette, hogy fel kell vennie a gyűlölt 
rövidnadrágot. De amikor megkérdeztem, miért 
változott az álláspontja, akkor beismerte, hogy 
csak abban reménykedik, hogy a következő 
csapatvezetőt is megölik, és akkor esetleg lát 
valamit. 

Így telt-múlt a hét, a hétvége sem volt 
különösebb megkönnyebbülés, majd eljött a hétfő 
reggel, mint mindig. És bár egy nagy doboz fánkkal 
állítottam be a munkába, a hétfőtől semmit nem 
kaptam cserébe, leszámítva egy csomó munkát. 
Egy autós lövöldözés miatt több haszontalan órát 
kellett eltöltenem Liberty City forró utcáin. Egy 
tizenhat éves fiú halt meg, és a vérfoltokra vetett 
egyetlen gyors pillantás elárulta, hogy 
nyilvánvalóan egy mozgó autóból lőtték le. De a 
rendőrségi nyomozásban nem kedvelik a 



„nyilvánvaló” szót, úgyhogy kénytelen voltam ott 
izzadni a tűző napon, és olyan dolgokat csinálni, 
amelyek együttesen veszélyesen megközelítették 
a fizikai munka fogalmát, csak hogy minden 
rubrikát ki tudjak tölteni. 

Mire visszaértem a kis odúmba a 
parancsnokságon, leizzadtam magamról a 
mesterséges emberborításom java részét, és 
semmi mást nem kívántam az élettől, csak egy 
zuhanyt, némi száraz ruhát, majd valakit, aki 
kétségkívül megérdemli, hogy felaprítsam. És ez 
természetesen Weiss vágányára terelte 
gondolataim lassan zakatoló vonatát, és mivel 
semmi más dolgom nem volt, mint hogy 
kiélvezzem a saját izzadságom csípését és szagát, 
megint ránéztem a YouTube-oldalra. 

És ezúttal egy vadonatúj miniatűr várt az oldal 
alján. 

Az volt a címe, „Dexterama!”. 
Egyáltalán nem volt választásom. 

Rákattintottam a képre. 
Életlen homály, majd trombitaszó, ami valami 

dicső hangzású zene elejének bizonyult, 
olyasmiének, mint a diákhimnuszok. Majd egy sor 
kép következett; az „Új Miami” hullái, és 
közészúrva a nézelődők arca, majd Weiss szólalt 
meg, olyan hanghordozással, mint a hírbemondók 
sötét paródiája. 



– Sok ezer éven keresztül – szavalta –, 
rettenetes dolgok történtek velünk… – úszott be 
pár közeli kép a hullákról, és az arcukra ragasztott 
maszkokról. – És az emberiség újra meg újra 
feltette a kérdést: miért vagyunk itt? És ezalatt a 
sok ezer év alatt ugyanaz maradt a válasz… – Egy 
közeli arc a Fairchild Gardensből, döbbent, 
megzavarodott, bizonytalan arckifejezéssel, majd 
megint Weiss hangja, ezúttal ostobaságot 
mímelve. – Hát nemtom… 

A filmes technika elég ügyetlen volt, korántsem 
olyan profi, mint a korábbi videóknál, de 
megpróbáltam nem túl kritikusan nézni – végtére is 
Weiss tehetsége más területekre korlátozódik, és 
mindkét video vágásban jártas társát elveszítette. 

– Úgyhogy az emberiség a művészethez 
fordult – folytatta Weiss műélvezettel a hangjában, 
és egy lábak és karok nélküli szobor jelent meg a 
képben. 

– És a művészet sokkal jobb választ adott 
erre… – Közeli felvétel arról, ahogy a kocogó 
megtalálja a holttestet South Beachen, majd Weiss 
híres sikoltása. 

– De a hagyományos művészet nem vezet 
messzire – jelentette ki Weiss –, mivel a 
tradicionális alapanyagok, mint a festék és a kő 
falat húznak a művészi megnyilvánulás és az 
átélése közé. És művészként a falak lebontása a 



feladatunk… – A berlini fal leomlása, és az 
ünneplő tömeg jelentek meg a képben. 

– Úgyhogy az olyan emberek, mint Chris 
Burden és David Nebreda kísérletezgetni kezdtek, 
és önmagukat tették művészetté – egy fal oda! De 
ez nem elég, mivel a közönség átlagos tagja – 
újabb butácska arc a tömegből – szerint nincs 
különbség egy darab agyag, vagy valami 
elmebeteg művész között; a fal még mindig áll! A 
fenébe! 

Ekkor Weiss arca úszott be a képbe, és a 
kamera egy kicsit megingott, mintha beszéd 
közben megigazgatta volna. 

– Közvetlenebbnek kell lennünk. A közönséget 
a mű részévé kell tennünk, hogy eltűnjön a fal. És 
jobb válaszokat kell találnunk a nagy kérdésekre. 
Olyan kérdésekre, mint például hogy mi az 
igazság, hol van az emberi tűrőképesség határa, 
és ami a legfontosabb – ekkor az a pár szörnyű 
kocka jelent meg a képben, ahogy Dexter ledobja 
Doncevicet a fehér porcelánkádba –, mit tenne 
Dexter, ha a mű részévé válna, ahelyett, hogy ő 
lenne a művész? 

Ekkor felhangzott egy újabb sikoltás – elfojtott 
volt, de kínosan ismerősnek tűnt; nem Weiss 
videóiból, de már hallottam korábban, bár nem 
tudtam elhelyezni. És visszatért a képernyőre 
Weiss, visszafogottan mosolyogva, és 
hátranézegetve a válla felett. 



– Legalább ezt az utolsót meg tudjuk 
válaszolni, igaz? – kérdezte. Majd felemelte a 
kamerát, elfordította a saját arcáról, rá egy vonagló 
kupacra a háttérben. A kupac kapott egy kis 
fókuszt, és rájöttem, miért volt olyan ismerős a 
sikítás. 

Rita volt az. 
Az oldalán feküdt hátrakötött kézzel, és 

összekötött bokával. Eszeveszetten izgett-mozgott, 
és újabb hangos, elfojtott hangot adott ki magából, 
ezúttal dühöset. 

Weiss felnevetett. 
– A közönség a mű – ismételte meg. – És te 

leszel életem főműve, Dexter. – Elmosolyodott, és 
bár a mosolya teljesen őszinte volt, de szépnek 
nem nevezném. – Abszolút… art-stravagáns lesz – 
fejezte be. És elsötétült a képernyő. 

Elrabolta Ritát; és pontosan tudom, hogy fel 
kellett volna ugranom, kapnom a légpuskámat, és 
megrohamoznom a fenyvest egy hangos csata-
kiáltás kíséretében, de valami furcsa nyugalom 
ömlött el bennem, és egyszerűen csak ültem ott 
pár hosszú másodpercig, azon tűnődve, hogy mit 
tesz majd Weiss Ritával, amíg rá nem ébredtem, 
hogy így vagy úgy, de tennem kell valamit. 
Úgyhogy elkezdtem egy nagy levegőt venni, ami 
majd felsegít a székből és ki az ajtón. 

De csak egy kis levegővételre volt időm, még 
akkorára sem, ami a fél lábamat a padlóra 



segítette volna, amikor szorosan mögöttem 
felcsendült egy hang. 

– Az a felesége volt, ugye? – kérdezte Coulter 
nyomozó. 

Miután lehámoztam magam a plafonról, 
megfordultam, és ránéztem. Éppen hogy csak az 
ajtón belül állt, több mint egy méterre, de elég 
közel ahhoz, hogy mindent lásson és halljon. Nem 
tudtam kibújni a válasz alól. 

– Igen – válaszoltam. – Rita volt az. 
Coulter bólintott. 
– Az meg úgy nézett ki, mint maga, azzal a 

fickóval a kádban. 
– Azt, én – dadogtam. – Nem hinném. 
Coulter megint bólintott. 
– Az maga volt. – És mivel ehhez semmit nem 

tudtam hozzátenni, és nem is volt kedvem megint 
a saját dadogásomat hallgatni, csak megráztam a 
fejem. 

– És most csak ott ül, hogy a nejét elkapták? – 
kérdezte Coulter. 

– Éppen fel akartam állni – válaszoltam. 
Coulter félrebillentette a fejét. 
– Magának nincs olyan érzése, hogy ez a fickó 

mintha nem kedvelné magát? – kérdezte. 
– Hát nagyon úgy néz ki – ismertem be. 
– És maga szerint ez miért van? 
– Már mondtam. Bántottam a partnerét – 

válaszoltam, de ez még szerintem is gyenge volt. 



– Ja, tényleg – állapította meg Coulter. – Azt a 
fickót, aki eltűnt. Még mindig nem tudja, hol van, 
ugye? 

– Nem tudom – válaszoltam. 
– Nem tudja – ismételte utánam Coulter, 

félrebillentve a fejét. – Mert az nem ő volt a 
fürdőkádban. És nem maga állt felette egy 
fűrésszel. 

– Természetesen nem. 
– De talán ez a pasi asziszi, mert úgy nézett ki, 

mint maga, és ezért rabolta el a feleségét. 
Cserebere, nem? 

– Nyomozó úr, nekem tényleg fogalmam sincs, 
merre van az élettárs – válaszoltam. És ez igaz is 
volt, tekintetbe véve az árapályt, az áramlatokat és 
a tengeri ragadozók szokásait. 

– Huhh – mondta Coulter, és olyan arcot 
vágott, amit szerintem elgondolkozónak szánt. – 
Szóval egyszerűen csak úgy döntött, hogy izé. 
Valamiféle remekművet csinál a feleségéből, 
ugye? Mert…? 

– Mert őrült? – kérdeztem vissza 
reménykedve. És ez igaz is volt, de nem jelentette 
azt, hogy Coulterre nagy hatást gyakorol majd. 

Láthatóan nem is tette. 
– Aha – válaszolta egy kicsit kétkedően. – Mert 

őrült. Ez logikus lenne, ja. – Bólintott, mintha 
megpróbálná meggyőzni magát. – Rendben, 
szóval van ez az őrültünk, aki elkapja a maga 



feleségét. És most mi legyen? – Olyan pillantással 
húzta fel mindkét szemöldökét, ami telve volt 
reménnyel, hogy esetleg nekem lesz majd erre egy 
nagyon jó ötletem. 

– Nem tudom – válaszoltam. – Gondolom, 
jelentenem kellene. 

– Jelenteni – bólogatott Coulter. – Mármint a 
rendőrségnek. Mert amikor legutóbb nem tette, 
akkor nagyon keményen beszéltem magával. 

Az intelligenciát általában értékes dolognak 
tartják, de be kell valljam, én jobban kedveltem 
Coultert, amikor még ártalmatlan hülyének 
tartottam. Most, hogy már tudtam, miszerint nem 
az, egyformán tombolt bennem az óvatosság, hogy 
nagyon vigyázzak minden szavamra, illetve a 
késztetés, hogy széttörjek a fején egy széket. De 
egy jó szék sokba kerül; győzött az óvatosság. 

– Nyomozó úr – válaszoltam. – Ez a pasas 
elrabolta a feleségemet. Lehet, hogy maga még 
nem volt nős… 

– Kétszer is – vetette közbe. – Nem jött össze. 
– Hát nekem összejött – tájékoztattam. – És 

szeretném egy darabban visszakapni. 
Coulter pár nagyon hosszú másodpercen 

keresztül csak nézett, mielőtt végre megszólalt 
volna. 

– Ki ez a pasas? Úgy értem, tudja. 
– Brandon Weiss – válaszoltam, de nem 

értettem, hova akar kilyukadni. 



– Az csak a neve – válaszolta Coulter. – Úgy 
értettem, ki a fasz ez az ember? 

Megráztam a fejem, mert nem igazán értettem, 
mit akar ezzel mondani, és abban sem voltam 
biztos, hogy segíteni akarok neki. 

De ez-e az a pasas, aki, tudja. Azokat a 
puccos hulladíszeket csinálta, amik miatt úgy 
kiakadt a kormányzó? 

– Meglehetősen biztos vagyok benne, hogy 
igen – válaszoltam. Coulter bólintott, és a kezére 
nézett, én meg észrevettem, hogy most nincs 
benne Mountain Dew. Szegény, biztos elfogyott 
neki. 

– Jó lenne elkapni ezt a fickót – állapította 
meg. 

– Valóban – válaszoltam. 
– Mindenféle embereket boldoggá tenne – 

mondta. – Lökne a karrieremen. 
– Valószínűleg – válaszoltam azt fontolgatva, 

hogy mi lenne, ha mégis megütném a székkel. 
Coulter tapsolt egyet. 
– Hát jó – mondta. – Menjünk, kapjuk el. 
Ez remek ötlet volt, és nagyon határozottan 

terjesztette elő, de volt vele egy kis problémám. 
– Hova menjünk? – kérdeztem. – Hova vitte 

Ritát? 
Coulter csak pislogott. 
– Micsoda. Hát mondta – jelentette ki. 
– Szerintem nem – ellenkeztem. 



– Ne már, hát nem néz közszolgálati tévét? – 
kérdezte Coulter olyan hangon, mintha valami 
törvénybe ütközőt követtem volna el kisebb 
állatokkal. 

– Nem igazán – ismertem be. – A kölykök 
kinőtték már a Teletubbykat. 

– Már harmadik hete megy a reklámja – 
közölte velem Coulter. – A Dextravagánsnak. 

– A micsodának? 
– Az Art-stravaganzának a Művelődési Házban 

– válaszolta Coulter olyan hangon, mintha 
reklámban szerepelne. – Több mint kétszáz haladó 
művész Észak-Amerikából és a karibi térségből 
egy helyen. 

Éreztem, hogy megmozdul a szám a hiábavaló 
próbálkozástól, hogy szavakat formáljon, de semmi 
nem jött ki rajta. Pislogtam, és még egyszer 
nekiveselkedtem, de még mielőtt nyikkanni tudtam 
volna, Coulter az ajtó felé intett a fejével, és azt 
mondta: 

– Gyerünk. Kapjuk el őket. – Lépett egyet 
hátrafelé. – Utána megbeszélhetnénk, miért olyan, 
mintha maga lenne azzal a pasival a kádban. 

Ezúttal konkrétan sikerült mindkét lábam 
letenni a földre, együtt, készen arra, hogy fel- és 
kilendítsenek, de még mielőtt továbbjuthattam 
volna, megszólalt a telefonom. Inkább 
megszokásból vettem fel, mint bármi másért. 

– Halló – szóltam bele. 



– Mr. Morgan? – kérdezte egy fáradt, fiatal női 
hang. 

– Igen – válaszoltam. 
– Megan vagyok. A napköziből, ugye? Ahol, 

tudja, Codyval? És Astorral? 
– Ó, persze – válaszoltam, és egy új riasztó 

berregett fel az agyam padlóján. 
– És, ugye, most már elmúlt hat? – próbált 

rávezetni Megan. – És haza kell mennem. Mert ma 
van a mérlegképes könyvelői tanfolyam. Héttől, 
ugye? 

– Igen, Megan – válaszoltam. – És mit 
tehetek? 

– Hát, mint már mondtam. Mennem kellene. 
– Rendben – egyeztem bele, azt kívánva, bár 

át tudnék nyúlni a telefonon, és hazarepíteni őt. 
– De a gyerekei? – kérdezte Megan. – Úgy 

értem, a felesége nem jött el értük? Szóval itt 
vannak. És nekem nem szabad elmennem, ha itt 
gyerekek vannak? 

Ez nagyon okos szabálynak tűnt – különösen, 
mivel azt jelentette, hogy Cody és Astor még 
mindig épségben vannak, nem pedig Weiss 
markában. 

– Elmegyek értük – ígértem. – Húsz percen 
belül ott vagyok. 

Egy mozdulattal becsuktam a telefont, Coulter 
pedig várakozóan nézett. 



– A gyerekeim – magyaráztam. – A feleségem 
nem ment el értük, úgyhogy nekem kell. 

– Pont most – pontosította Coulter. 
– Igen. 
– Szóval elmegy értük? 
– Így van. 
– Aha – nyugtázta Coulter. – És még mindig 

meg akarja menteni a feleségét? 
– Szerintem az lenne a legjobb – válaszoltam. 
– Szóval akkor elmegy a kölykökért, majd eljön 

a feleségéért – mondta Coulter. – Nem pedig, izé, 
elhagyja az országot, meg ilyenek. 

– Nyomozó úr – szögeztem le –, vissza 
akarom kapni a feleségemet. 

Coulter pár hosszú másodpercen keresztül 
rajtam tartotta a pillantását. 

Majd bólintott. 
– A Művelődési Központban leszek – mondta, 

és ezzel megfordult, és kisétált az ajtón. 
 
 



 
 
 
 
 

HARMINCÖTÖDIK FEJEZET 
 
 
Az a park, ahova Cody és Astor járt iskola 

után, csak pár percre volt a házunktól, de az 
irodámhoz képest a város túlsó végén, úgyhogy 
csak egy kicsit több mint húsz perccel később 
értem oda. Mivel csúcsforgalom volt éppen, azt 
hiszem, jogos kijelentés lenne, hogy örülhetek, 
hogy egyáltalán odaértem. De rengeteg időm lett 
azon töprengeni, hogy mi történhetett Ritával, és 
meglepetésemre azon kaptam magam, hogy 
abban reménykedem, jól van. Kezdtem megszokni. 
Szerettem, hogy minden este főz rám, és 
semmiképpen nem tudnám ellátni a gyerekeket 
sem huszonnégy órában, illetve ugyanakkor időt 
szakítani arra, hogy kiteljesítsem őket a választott 
hivatásukban. Még nem, még egy pár évig 
semmiképpen, amíg be nem fejezem a 
képzésüket. 

Szóval reménykedtem, hogy Coulter elegendő 
erősítést vitt magával, és hogy sikerült lecsapniuk 
Weissre és kiszabadítaniuk Ritát, aki talán már egy 



takaróba csavarva üldögél és kávét kortyolgat, 
mint a filmeken. 

De ez felvetett egy érdekes kérdést, egy olyat, 
ami őszinte aggodalommal töltött el az egyébiránt 
kellemes autózás során a hazafelé tartó, emberölő 
kedvében lévő forgalomban. Tegyük fel, hogy 
Weisst megbilincselték, és ismertették vele a 
jogait. Mi történik majd, amikor elkezdenek 
kérdéseket feltenni neki? Mint például, hogy miért 
tette? És ami még fontosabb, miért Dexterrel tette? 
Mi van, ha elköveti azt az otrombaságot, hogy 
igazat mond nekik? Eddig felháborító készséget 
mutatott azt illetően, hogy mindenkinek mindent 
kiteregessen rólam, és bár én nem vagyok 
különösebben szégyenlős, de szívesebben 
tartanám meg a legfontosabb eredményeimet 
magamnak. 

És ha Coulter összeadja azt, amit Weiss 
esetleg kifecseg, azzal, amit már most gyanít a 
videó miatt, akkor Dexter élete nagyon csúfos 
fordulatot vehet. 

Sokkal jobb lett volna, ha egyedül állhatok ki 
Weiss ellen – peren kívül lerendezhettük volna a 
dolgokat, mint mano a mano… vagy inkább a férfi 
a férfival helyett cuchillo a cuchillo –, és így a kés 
révén az Utas kielégítésével oldanám meg Weiss 
szószátyárságának a problémáját. De ebben az 
esetben nem volt igazi választási lehetőségem, 
hiszen Coulter ott volt, meghallotta, és én 



kénytelen vagyok azt tenni, amit mond. Végül is 
törvénytisztelő állampolgár vagyok. És jogilag 
tényleg az voltam, ártatlan, amíg a bűnösségem be 
nem bizonyosodik, nem? 

És sajnos egyre inkább úgy tűnt, hogy tényleg 
lesz majd egy bizonyítási eljárás, amit 
narancssárga kezeslábasban és talpig vasban kell 
majd végighallgatnom, ez pedig egyáltalán nem 
volt szimpatikus kilátás. A narancssárga nagyon 
rosszul áll nekem. És persze ha elítélnének 
gyilkosságért, az is nagy akadályt gördítene a 
boldogságom megtalálásának útjába. Nekem 
nincsenek illúzióim a jogrendszerünkkel 
kapcsolatban; nap mint nap találkozom vele a 
munkám során, és meglehetősen biztos vagyok 
benne, hogy le tudnám győzni, hacsak rajta nem 
kapnak az elkövetés közben, vagy meg nem látnak 
egy felvételen, egy amerikai szenátorokkal és 
apácákkal tele busz színe előtt. De még egy 
vádemelés is olyan vizsgálatokat zúdítana a 
nyakamba, ami végleg leállítaná a szabadidős 
elfoglaltságaimat, még ha teljesen ártatlannak is 
találnak. Nézzük csak meg szegény O.J.-t: ő még 
golfozni sem tud elmenni anélkül, hogy valaki meg 
ne vádolná valamivel. 

De mit tehetnék? Végesek a lehetőségeim. 
Hagyhatom, hogy Weiss megszólaljon, ami folytán 
bajba kerülök, vagy megakadályozhatom, hogy 
beszéljen – ugyanazzal az eredménnyel. Több 



lehetőség nincs. Dexter a mélyvízben van, és az ár 
csak emelkedik. 

Ennek következtében egy nagyon mélyen a 
gondolataiba merült Dexter kanyarodott le a 
napközihez a parknál. A jó öreg Megan még 
mindig ott volt, fogta a gyerekek kezét, és egyik 
lábáról a másikra ugrált türelmetlenségében, hogy 
végre megszabadulhasson tőlük, és bevethesse 
magát a mérlegképes könyvelés izgalmas 
világába. A maguk saját módján mindhárman 
boldognak tűntek, hogy látnak, és ez annyira 
jólesett, hogy három vagy négy egész 
másodpercre is megfeledkeztem Weissről. 

– Mr. Morgan? – szólalt meg Megan. – 
Tényleg mennem kellene. – Én meg annyira 
meglepődtem azon, hogy képes kijelentő 
mondatokra is, hogy csak bólintottam, és átvettem 
Cody és Astor kezét az övéből. Megan odaug-
rándozott egy kicsi, ütött-kopott Chevyhez, és 
eltűnt az esti forgalomban. 

– Hol van anya? – kérdezte Astor. 
Biztos vagyok benne, hogy megvan annak a 

maga együttérző, visszafogott és nagyon emberi 
protokollja, hogy illik elmondani a gyerekeknek, 
hogy az anyjuk egy gyilkos szörnyeteg karmaiban 
van, de én azt nem ismerem, úgyhogy mondtam: 

– Az a rossz bácsi vitte el. Aki belétek ment 
autóval. 



– Akibe beleszúrtam a ceruzát? – kérdezte 
Cody. 

– Igen, az – válaszoltam. 
– Megütöttem a lába között – merengett el 

Astor. 
– Erősebben is megüthetted volna – jegyeztem 

meg. – Elrabolta anyát. Astor olyan arcot vágott, 
amiről lerítt, mekkorát csalódott bennem a 
bunkóságom miatt. – Ki fogjuk szabadítani? 

– Segíteni fogunk – válaszoltam. – A 
rendőrség már ott van. 

Mindketten úgy néztek rám, mintha 
megőrültem volna. 

– A rendőrség?! – kérdezte Astor. – Kihívtad a 
rendőrséget?! 

– Ide kellett jönnöm kettőtökért – válaszoltam, 
csodálkozva konstatálva magamban, hogy milyen 
defenzív lettem hirtelen. 

– Szóval hagyod megmenekülni ezt a pasast, 
hogy egyszerűen csak börtönbe menjen? – 
tajtékzott Astor. 

– Muszáj volt – válaszoltam, és úgy éreztem 
magam, mintha máris a bíróságon lennék, és már 
el is vesztettem volna a pert. – Az egyik rendőr 
megtudta, nekem pedig el kellett jönnöm értetek. 

A két gyerek néma, de igen beszédes 
pillantást váltott, majd Cody másfelé nézett. 

– Most magaddal viszel minket? – kérdezte 
Astor. 



– Ööö… – válaszoltam, és úgy éreztem, 
egyáltalán nem igazságos, hogy a pergő nyelvű 
Daliás Dextert először Coulter, majd Astor 
változtatja egy-szótagos nyögéseket eleresztő 
idiótává ugyanazon a napon, de sajnos ez történt. 
Mivel így alakultak a dolgok – rendkívül 
kellemetlenül és szeszélyesen – ezt át se 
gondoltam még. De persze nem vihetem őket 
magammal, amikor kiállok Weiss ellen. Tudom, 
hogy az egész előadást ellenem csinálja, és ha 
módjában áll, el sem indítja, amíg oda nem érek. 
Nem vehetem biztosra, hogy Coulter elkapta, és az 
egész túlontúl is veszélyes lenne. 

De Astor, mintha meghallotta volna a 
gondolataimat, kijelentette: 

– Egyszer már legyőztük. 
– Akkor semmire nem számított tőletek – 

magyaráztam. – Most már fog. 
– Most már nem csak egy ceruzánk lesz – 

válaszolta Astor, és az a jéghideg vadság, amivel 
kimondta, megmelengette a szívemet, de így is ki 
volt zárva a dolog. 

– Nem – jelentettem ki. – Túl veszélyes lenne. 
Cody morgott egyet. 
– Megígérted. 
Astor pedig rendkívül látványosan forgatta a 

szemét, és hasonló szellemben sóhajtott egy 
nagyot. 



– Mindig azt mondod, hogy nem csinálhatunk 
semmit – hányta a szememre. – Addig nem, amíg 
meg nem tanítasz. Mi meg azt mondtuk, akkor 
gyerünk, taníts meg, de te nem tanítottál semmit. 
És most, amikor valami igazit tanulhatnánk, azt 
mondod, hogy túl veszélyes. 

– Mert az – torkoltam le. 
– Akkor mit tegyünk, amíg te elmész valami 

veszélyeset csinálni? –követelt választ Astor. – És 
mi van, ha nem sikerül megmentened anyát, és 
egyikőtök sem jön vissza? 

Ránéztem, majd Codyra. Astor reszkető alsó 
ajakkal meredt rám szemrehányóan, Cody pedig 
megelégedett azzal, hogy rezzenéstelen arccal 
sugározta rám a megvetését, és megint csak nem 
tudtam többet kihozni magamból, mint hogy 
párszor kinyitottam, majd hang nélkül 
visszacsuktam a számat. 

És így történt, hogy végül is két nagyon 
izgatott gyerekkel a hátsó ülésen hajtottam a 
Művelődési Központ felé a megengedettnél egy 
kicsit nagyobb sebességgel. A Nyolcadik utcánál 
kanyarodtunk le az I-95-ösről, és hajtottunk oda a 
Brickellen lévő Művelődési Központhoz. Rengeteg 
autó volt arra, és egy parkolóhely sem. Úgy tűnt, 
egy csomó ember nézi a közszolgálati tévét, és 
értesült időben az Art-Stravaganzáról. Tekintettel a 
körülményekre könnyelműségnek tűnt volna arra 
pazarolni az időnket, hogy parkolóhelyet 



keressünk, és amint eldöntöttem, hogy 
rendőrmódra a járdán fogok parkolni, megláttam 
azt, ami Coulter autójának tűnt, úgyhogy beálltam 
mellé, kiraktam a rendőrségi matricát a szélvédőre, 
majd Codyhoz és Astorhoz fordultam. 

– Maradjatok mellettem – szólítottam fel őket –
, és ne csináljatok semmit, amíg engedélyt nem 
adok rá. 

– Csak vészhelyzetben – tette hozzá Astor. 
Elgondolkoztam, hogy teljesítettek eddig 

vészhelyzetben; ami azt illeti, nem is rosszul. 
Ráadásul valószínűleg már vége is volt az 
egésznek. 

– Hát jó – egyeztem bele. – De csak 
vészhelyzetben. – Kinyitottam a kocsiajtót. – 
Gyertek – mondtam. 

De nem mozdultak. 
– Mi van? – kérdeztem. 
– Kést – mondta Cody. 
– Egy kést szeretne – fordította Astor. 
– Nem adok neked kést – jelentettem ki. 
– De mi van, ha tényleg vészhelyzet lesz? – 

tiltakozott Astor. – Azt mondod, hogy 
vészhelyzetben csinálhatunk dolgokat, de utána 
meg nem adsz semmit, amivel bármit is 
csinálhatnánk. 

– Nem mászkálhattok nyilvánosan késsel a 
kezetekben – közöltem vele. 



– De nem mehetünk be védtelenül – mondta 
Astor. 

Kifújtam a levegőt. Meglehetősen biztos voltam 
benne, hogy Rita már biztonságba kerül, mire 
odaérek, de ha ilyen tempóban haladunk, Weiss 
meghal aggkori végelgyengülésben, mire 
megtalálom. Úgyhogy kinyitottam a kesztyűtartót, 
kivettem belőle egy csillagfejű csavarhúzót, és 
odaadtam Codynak. Végtére is az élet csupa 
kompromisszum. 

– Tessék – mondtam. – Ennyi telik tőlem. 
Cody a csavarhúzóra nézett, majd vissza rám. 
– Jobb, mint egy ceruza – mentegetőztem. 

Cody a nővérére pillantott, majd bólintott. – 
Rendben – nyúltam megint az ajtó felé. – Menjünk. 

Ezúttal követtek, fel a járdán keresztül, majd a 
nagyterem főbejáratához. De még mielőtt 
odaértünk volna, Astor megtorpant. 

– Mi van? – kérdeztem. 
– Pisilni kell – válaszolta. 
– Astor – szóltam rá –, sietnünk kell. 
– Nagyon kell pisilnem – tisztázta Astor. 
– Nem várhat öt percet? 
– Nem – rázta vadul a fejét a kislány. – Most 

azonnal ki kell mennem. Vettem egy nagyon mély 
levegőt, és eltöprengtem azon, hogy Batmannek 
volt-e valaha ilyen problémája Robinnal. 

– Hát jó – mondtam. – De igyekezz. 



Az előcsarnok egyik oldalán megtaláltuk a 
vécét, és Astor besietett. Mi Codyval csak álltunk 
és vártunk. Cody párszor fogást váltott a 
csavarhúzón, majd végül a természetesebb hatást 
keltő pengével előre változatnál maradt. Rám 
pillantott jóváhagyásért, és én bólintottam, éppen 
amikor Astor megint kijött. 

– Gyerünk – szóltam oda neki –, menjünk. – 
Astor beviharzott a nagyterem bejáratán, mi pedig 
követtük. Egy testes férfi nagy szemüvegben 
tizenöt dollárt akart beszedni tőlünk fejenként a 
belépőért, de felmutattam neki a rendőrségi 
igazolványomat. – És a gyerekek? – kérdezte. 

Cody kezében megmozdult a csavarhúzó, de 
leintettem. 

– Ők tanúk – jelentettem ki. 
A férfi úgy nézett ki, mint aki vitatkozni fog, de 

amikor meglátta, hogy tartja Cody a csavarhúzót, 
csak megrázta a fejét. 

– Hát jó – mondta egy nagyon nagy sóhaj 
kíséretében. 

– Nem tudja, merre mentek a rendőrök? 
A férfi csak folytatta a fejrázást. 
– Csak egy rendőrről tudok – válaszolta –, és 

biztos vagyok benne, hogy tudnék róla, ha többen 
is lennének, mert mind azt hiszik, hogy bemasíroz-
hatnak mellettem fizetés nélkül. – Elmosolyodott, 
hogy mutassa, miszerint tényleg sértésnek szánta, 



és benoszogatott minket a terembe. – Jó 
szórakozást. 

Bementünk. Odabent valóban volt pár fülke, 
olyan dolgokkal, amelyeket művészeti alkotásként 
szokás azonosítani – szobrokkal, festményekkel, 
satöbbi. De sokkal több olyan volt, ami mintha egy 
kicsit túlságosan izzadtságszagúan próbálta volna 
kiterjeszteni az emberi megismerés határait az 
érzékek új birodalmába. Az egyik legelső, amit 
láttunk, csupán egy halom falevélből és ágból állt, 
a közepén egy kopott sörösdobozzal. Két további 
monitorokból volt összeállítva; az egyik egy vécén 
ülő férfit mutatott, a másik egy repülőgépet, ami 
belerepül egy épületbe. De Weissnek, Ritának és 
Coulternek nyoma sem volt. 

Elsétáltunk a terem végéig, majd 
megfordultunk, és bekukucskáltunk minden egyes 
kis folyosóba menet közben. Még sok érdekes és 
látókörtágító dolgot láttunk, de egyiknek sem volt 
semmi köze Ritához. Felmerült bennem, hogy 
esetleg tévedtem abban, hogy Coulter titokban 
okos. Vakon elfogadtam az állítását, miszerint 
Weiss itt lesz, de mi van, ha tévedett? Mi van, ha 
Weiss valahol máshol tartózkodik, és éppen 
boldogan darabolja fel Ritát, miközben én művészi 
alkotásokat nézegetek, amelyek csak arra jók, 
hogy mély érzéseket és megértést váltsanak ki az 
emberi lélekből, amivel én nem rendelkezem? 



Ekkor Cody megtorpant, és lassan 
lábujjhegyre emelkedett. Odafordultam, hogy 
megnézzem, mit lát, és én is lábujjhegyre 
emelkedtem. 

– Anya – állapította meg. 
És igaza volt. 
 
 
 



 
 
 
 
 

HARMINCHATODIK FEJEZET 
 
 
Egy körülbelül tucatnyi emberből álló tömeg 

gyűlt össze a terem túlsó végében egy falra 
rögzített síkképernyős monitor alatt. A monitoron 
pedig Rita arca látszott premier plánba. Betömték 
a száját, de a szeme olyan tágra volt nyílva, 
amennyire csak lehetséges, és rémülten rángatta a 
fejét egyik oldalról a másikra. És még mielőtt akár 
a lábamat meg tudtam volna emelni, Cody és Astor 
már előre is vetették magukat, hogy megmentsék 
az anyjukat. 

– Várjatok! – kiabáltam utánuk, de nem tették, 
úgyhogy utánuk siettem, és közben vadul 
kerestem Weisst. A Sötét Utas teljesen néma volt, 
a Cody és Astor iránt érzett pánikszerű féltésem 
hallgattatta el, és a sebesen ugrándozó 
képzeletemben Weiss minden festőállvány mögött 
ott várakozott, hogy rájuk vesse magát, továbbá 
minden asztal alatt is, és egyáltalán nem tetszett, 
hogy vakon és izzadtan rohanok, hogy találkozzam 
vele, de a gyerekek miatt, akik Rita felé szaladtak, 
nem volt más választásom. Én gyorsabb voltam, 



de ők akkor már keresztültülekedtek a kis tömegen 
az anyjuk felé. 

Ritának nemcsak a száját peckelték fel, de 
meg is kötözték, és odaszíjazták egy asztali 
fűrészhez. A penge ott zümmögött a bokái között, 
és nyilvánvaló volt az utalás, hogy egy nagyon 
rossz ember készen áll arra, hogy beletolja a 
fűrész csillogó fogaiba. Az asztal szemben lévő 
oldalára egy táblát ragasztottak, amin az állt, hogy 
„Ki menti meg a mi Nellünket?”, alatta pedig 
nyomtatott nagybetűkkel az, hogy „KÉRJÜK, NE 
ZAVARJÁK AZ ELŐADÓKAT”. A terület szélénél 
egy vasútmodell szaladt, pár lapos kocsival, amire 
egy „A melodráma jövője” feliratú táblát raktak. 

És végre észrevettem Coultert is, de nem 
igazán töltött el a viszontlátás öröme. A sarokban 
volt elhelyezve, félrebicsaklott fejjel. Weiss egy 
régimódi mozdonyvezetői sapkát helyezett a 
fejére, és egy vastag elektromos kábelt erősített a 
karjához nagy krokodilcsipeszekkel. Neki is volt 
egy táblája az ölében, amin az állt: FÉLVEZETŐ. 
Nem mozgott, de nem tudtam megállapítani, hogy 
halott, vagy csak eszméletlen, és tekintettel a 
körülményekre, nem ennek a kiderítése volt a 
prioritási listám tetején. 

Betolakodtam az emberek közé, és ahogy 
megint elhúzott előttem a játékvonat, meghallottam 
a Weiss védjegyének számító sikoly felvételét, ami 
pár másodpercenként megismétlődött. 



És még mindig nem láttam Weisst, de ahogy 
odaértem a tömegbe, a televízió adása 
megváltozott, és már én látszottam rajta. Vadul 
körbefordultam a kamerát keresve, és meg is 
találtam, egy oszlopon a kiállítás túlsó oldalán. És 
még mielőtt visszafordulhattam volna, egy 
füttyentést hallottam, és egy nagyon nehéz 
damilból készült hurok vetődött a nyakam köré. 
Miközben minden sötétedni és forogni kezdett, 
csak egy másodpercem maradt arra, hogy 
értékeljem a Weiss módszerében rejlő iróniát, aki 
damilhurkot használt, mint én is szoktam; a 
„fegyver által vész” szókapcsolat dübörgött az 
agyamban, majd térdre rogytam, és borzadva 
előrebotladoztam Weiss kiállítása felé. 

Rendkívül érdekes, hogy milyen hamar 
elveszíti az ember az érdeklődését minden iránt, 
és süllyed bele a távoli hangok és sötét fények 
homályos világába, ha a nyaka köré szorul egy 
hurok. És bár úgy éreztem, mintha engedne egy 
kicsit a nyomás, nem tudtam eléggé odafigyelni 
ahhoz, hogy ezt kihasználva kiszabadítsam 
magam. 

Ledőltem a padlóra, megpróbáltam 
emlékezetembe idézni, hogy hogyan kell lélegezni, 
és valahonnan messziről meghallottam, hogy egy 
nő azt mondja: 



– Ezt nem szabad! Állítsák meg őket! – És hála 
ébredezett bennem, hogy valaki meg akarja állítani 
őket, amíg a hang el nem kezdte folytatni: 

– Hé, gyerekek! Ez egy művészeti kiállítás! 
Tűnjetek el onnan! – És ezzel átfutott rajtam, hogy 
valaki Astort és Codyt akarja megakadályozni 
abban, hogy tönkretegyék a műalkotást azzal, 
hogy megmentik az anyjukat. 

Levegő áramlott a torkomba, ami hirtelen 
érdesnek és túl nagynak tűnt; Weiss letette a 
hurkot, és felvette a kamerát. Vettem egy 
szaggatott lélegzetet, és sikerült az egyik 
szememmel a hátára fókuszálnom, miközben ő 
végigforgatta a kamerát a közönség arcán. Vettem 
még egy levegőt; fájdalom száguldott végig a 
torkomon, ennek ellenére jó érzés volt, és ezzel a 
levegővétellel elég fény és gondolat támadt 
bennem ahhoz, hogy sikerüljön fél térdre 
emelkednem, és körülnéznem. 

Weiss egy nőn tartotta a kamerát, aki a tömeg 
szélén állt, azon a nőn, aki rászólt Codyra és 
Astorra, amiért beleavatkoztak. Olyan ötvenes 
lehetett, nagyon elegánsan volt öltözve, és még 
mindig azt kiabálta nekik, hogy menjenek vissza, 
hagyják békén, valaki szóljon a biztonságiaknak, 
de mindnyájunk szerencséjére a kölykök oda se 
bagóztak rá. Leszabadítottak Ritát az asztalról, bár 
a keze és a lába még mindig össze volt kötve, és a 
pecek is a szájában maradt. Felálltam, de még 



mielőtt egy fél lépésnél többel tehettem volna 
feléjük, Weiss megint megragadta és szorosra 
húzta a pórázt rajtam, és én visszakerültem az 
éjféli nap alá. 

Homályosan, valahonnan távolról valami 
mozgást hallottam, és megint megszorult a damil a 
torkom körül, miközben Weiss azt mondta: 

– Ezúttal nem, te kis szemét! – Valami 
csattant, valami puffant, és ahogy egy kis fény 
visszatért a világomba, Astort láttam meg a padlón, 
Weiss pedig a csavarhúzóért küzdött Codyval. A 
nyakamhoz emeltem a kezem, és erőtlenül 
megkapartam a damilt, ami eléggé meglazult 
ahhoz, hogy vehessek egy nagy levegőt, és 
valószínűleg ez volt a legjobb dolog, amit tehettem, 
ennek ellenére életem legvadabb köhögési 
rohama tört rám, olyan fojtó és száraz, hogy 
megint elsötétültek előttem a fények. 

Amikor megint kaptam levegőt, kinyitottam a 
szemem, és azt láttam, hogy Cody a padlón 
fekszik Astor mellett, a kiállítórész túloldalán a 
fűrészpad előtt, Weiss pedig mellettük áll egyik 
kezében a csavarhúzóval, a másikban a 
videokamerával. Astor lába megrándult, de ezt 
leszámítva nem mozdultak. Weiss feléjük lépett, és 
felemelte a csavarhúzót, én pedig tántorogva 
talpra ugrottam, bár tudtam, hogy kizárt, hogy 
időben odaérjek, és éreztem, hogy ömlik ki 



belőlem minden sötétség, hogy tócsaként terüljön 
el a lábam körül a tehetetlenség gondolatára. 

És a lehető legutolsó pillanatban, ahogy Weiss 
ott tornyosult kárörvendve a gyerekek kicsi, 
mozdulatlan teste fölött, Dexter pedig szörnyű 
lassan előrevetette magát, Rita botladozott be a 
képbe, még mindig összekötött kézzel és 
felpeckelt szájjal, de elég gyorsan ahhoz, hogy 
belecsapódjon Weissbe, és halálos csípőjével 
akkorát lökjön rajta, hogy Weiss oldalra billenjen, el 
a gyerekektől, egyenesen a fűrész felé. És 
miközben megpróbált felegyenesedni, Rita megint 
meglökte, és ezúttal Weiss lábai összeakadtak, és 
a férfi elesett, a kamerát tartó kezét védekezően 
kinyújtva, nehogy beleessen a bekapcsolt 
fűrészbe. És majdnem meg is menekült. Majdnem. 

Weiss keze az asztalra csattant a fűrész 
túloldalán, de az esés ereje a testét is magával 
vitte, és egy fülsértő csikorgással vörös párafelhő 
robbant a levegőbe, ahogy Weiss alkarja, még 
mindig tartva a kamerát levált, és ráesett a 
játékvasút sínére a közönség előtt. A nézők levegő 
után kapkodtak, Weiss pedig lassan felállt, és 
rámeredt a karjára, amiből lüktetve ömlött a vér. 
Rám nézett, és mondani próbált valamit, megrázta 
a fejét és tett egy lépést felém, majd megint 
ránézett a gyorsan spriccelő karjára, és tett felém 
még egy lépést. Majd majdnem úgy, mintha egy 
láthatatlan lépcsősoron sétált volna lefelé, lassan 



térdre ereszkedett, és ott imbolygott a térdén csak 
pár lépésre tőlem. 

Én pedig, bénán a hurokkal folytatott harctól, 
és a gyerekek miatt érzett aggódástól és 
mindenekfelett annak a rettenetes, nedves, 
csúszós, borzalmas vérnek a látványától, ami 
kiömlött a földre, csak álltam ott, miközben Weiss 
még egyszer, utoljára felnézett rám. Megint 
megmozdult a szája, de nem jött ki rajta semmi, 
megcsóválta a fejét, lassan, óvatosan, mintha attól 
tartana, hogy az is le fog esni a padlóra. Fokozott 
figyelemmel a szemembe nézett, és nagyon 
artikuláltan, nagyon érthetően azt mondta: 

– Készítsetek sok képet. – Majd eleresztett egy 
halvány, sápadt mosolyt, és arccal előre beleesett 
a saját vérébe. 

Egyet hátraléptem, amikor elesett, és 
felnéztem; a képernyőn előrezakatolt a játékvonat, 
és belerohant a kamerába, amit Weiss csonkolt 
karja még mindig a tenyerében tartott. A kerekei 
egy helyben pörögtek egy kicsit, majd a vonat 
felborult. 

– Briliáns – mondta az elegáns idős hölgy a 
közönség elejében. – Egyszerűen briliáns. 

 
 



 
 
 
 
 

EPILÓGUS 
 
 
Miami haleseti ambulanciáin nagyon jó 

orvosok vannak, részben azért, mert olyan sok 
gyakorlatuk van. De ó jaj, Weisst nem sikerült 
megmenteniük. Már majdnem teljesen elvérzett, 
mire az orvosok kiértek a helyszínre, és Rita 
ellentmondást nem tűrő sürgetésére további két 
kritikus percet töltöttek azzal, hogy Codyt és Astort 
megvizsgálták, miközben Weiss szép lassan 
lecsúszott azon a hosszú, sötét lejtőn a 
művészettörténet lapjaira. 

Rita aggodalmaskodva ugrált a mentősök 
körül, akik rábírták Codyt és Astort, hogy üljenek 
fel és nézzenek körbe. Cody pislogott, és 
megpróbált a csavarhúzó után nyúlni, Astor pedig 
rögtön panaszkodni kezdett arra, hogy milyen 
büdös a repülősó, úgyhogy meglehetősen biztos 
voltam benne, hogy mindketten helyre fognak 
jönni. De még így is szinte biztos, hogy kisebb agy-
rázkódást szenvedtek, amitől elöntött a családi 
összetartozás melege; milyen fiatalok, és máris az 
én nyomdokaimban lépkednek. Úgyhogy 



mindkettőjüket bevitték a kórházba huszonnégy 
órás megfigyelésre, „csak a biztonság kedvéért”. 
Természetesen Rita is velük ment, hogy megvédje 
őket az orvosoktól. 

Amikor eltűntek, ott álltam, és néztem, ahogy a 
mentősök csak a fejüket rázzák Weiss láttán, és 
áttérnek Coulterre. Még mindig egy kicsit 
szédelegtem Weiss damiljától, és egy kicsit 
meghökkentem attól is, ahogyan minden olyan 
gyorsan elbukdácsol mellőlem. Általában én 
vagyok Dexter, a főhős, minden cselekedet 
eredője, és az, hogy ennyi halál és pusztulás 
támadjon körülöttem, anélkül, hogy aktívan részt 
vettem volna benne, egyszerűen nem tűnt helyén-
valónak. Két egész holttest, én meg csak egy 
ájuldozó megfigyelő voltam, aki úgy elalélt a dráma 
peremén, mint egy viktoriánus szűzlány. 

Weiss pedig… Hát ő kimondottan békésnek és 
elégedettnek tűnt. Persze rendkívül sápadt halott is 
volt, de még így is… mire gondolhatott vajon? Még 
soha nem láttam ilyen kifejezést drága 
eltávozottaink arcán, és ezt egy kicsit 
nyugtalanítónak találtam. Vajon mi tette ennyire 
boldoggá? Visszavonhatatlanul, igazoltan halott 
volt, és ez nem tűnt számomra olyasminek, ami 
örömöt kellene hogy ébresszen az emberben. 
Talán csak a halálban megmerevedő arcizmok 
játékáról van szó. A gondolatmenetemet 



mindenesetre félbeszakította a hátam mögül jövő 
sietős csoszogás, úgyhogy hátranéztem. 

Recht különleges ügynök torpant meg tőlem 
pár méterre, és nézett végig a vérengzés nyomain 
szigorúan szakmai arcot vágva, bár sem a 
megdöbbenését, sem a sápadtságát nem sikerült 
elrejtenie. De nem ájult el és nem is hányt, 
úgyhogy még így is ő vezetett. 

– Ez ő? – kérdezte éppen olyan merev 
hangon, mint amilyen az arca volt. Mielőtt 
válaszolni tudtam volna, megköszörülte a torkát és 
hozzátette: – Ez az a férfi, aki megpróbálta 
elrabolni a gyerekeit? 

– Igen – válaszoltam, majd annak jeléül, hogy 
hatalmas elmém végre visszaszerezte a vezérlést, 
számítva a kínos kérdésre hozzátettem: – A 
feleségem biztos benne, hogy ő az, és a gyerekek 
is. 

Recht bólintott, és láthatóan képtelen volt 
levenni a tekintetét Weissről.  

– Rendben – mondta. Nem tudtam, mit ért ez 
alatt, de biztató jelnek tűnt. Reméltem, azt jelenti, 
hogy az FBI el fogja veszíteni velem kapcsolatban 
az érdeklődését. – És ő? – kérdezte Recht a 
kiállítótér túlsó vége felé intve a fejével, ahol a 
mentősök éppen befejezték Coulter vizsgálatát. 

– Coulter nyomozó előttem ért ide – 
tájékoztattam. 

Recht bólintott. 



– Ezt mondta az a pasas is az ajtónál – 
jegyezte meg, és nem találtam túl megnyugtatónak 
a tényt, hogy rákérdezett, úgyhogy úgy döntöttem, 
szükség lesz még pár óvatos tánclépésre. 

– Coulter nyomozó – kezdtem visszafogottan, 
mintha próbálnám megtartani az önuralmamat, és 
be kell valljam, hogy a huroktól reszelős hangom 
sokat segített ebben –, ő ért ide elsőként. Mielőtt 
én… szerintem… szerintem Rita életének 
megmentéséért áldozta fel magát. 

Úgy véltem, hogy a szipogás egy kicsit azért 
már túlzás lenne, úgyhogy visszafogtam magam, 
de még én is lenyűgözve hallgattam a hangomból 
kicsendülő férfias érzelmeket. Sajnos Recht 
különleges ügynök nem. Megint ránézett Coulter 
holttestére, majd Weissére, és vissza rám. 

– Mr. Morgan – kezdte, és a hangjából 
hivatalos kétkedés csendült ki. De azután csak 
megrázta a fejét, és elfordult. 

És bármelyik józan, rendezett univerzum 
istensége úgy döntött volna, hogy egy napra ennyi 
elég. De ez esetben nem ez volt a helyzet. Mert 
amikor megfordultam, hogy elmenjek, Israel 
Salgueróba ütköztem. 

– Coulter nyomozó meghalt? – kérdezte, 
miközben mozdulatlan tekintettel hátrébb 
csusszant egy lépéssel. 

– Igen válaszoltam. – Izé…, még mielőtt 
ideértem volna. 



Salguero bólintott. 
– Igen – helyeselt. – Ezt mondta a többi 

szemtanú is. 
Egyrészről nagyon jó hír volt, hogy a többi 

szemtanú is ezt mondta, másrészről viszont 
nagyon rossz volt, hogy már ki is kérdezte őket, 
mivel ez azt jelentette, hogy a legfőbb gondja az 
volt, hogy hol tartózkodott Dexter, amikor hullani 
kezdtek az emberek. Úgyhogy abbéli 
meggyőződésemben, hogy valami nagy érzelmi 
kitörés esetleg az én malmomra hajthatja a vizet, 
lesütöttem a szemem, és elsóhajtottam magam. 

– Nekem kellett volna itt lennem. 
Salguero olyan sokáig nem válaszolt, hogy 

végül visszanéztem rá, ha csak azért is, hogy 
megbizonyosodjak róla, nem vette elő a fegyverét, 
hogy a fejemre célozzon vele. A Dexter Dóm 
szerencséjére nem ez történt, hanem csak nézett 
rám azzal a végletesen szenvtelen, 
érzelemmentes tekintetével. 

– Szerintem nagyon jó, hogy nem volt itt – 
jelentette ki végül. – Jó magának, jó a testvérének 
és jó az apjuk emléke miatt. 

– Ööö…? – válaszoltam, és Salguero javára 
szól, hogy rögtön értette, mit akarok mondani. 

– Most már nincs tanú… – Pár másodpercig 
hallgatott, és olyan arcot vágott, amilyet egy 
mosolygó kobrán lehetne elképzelni. – Nincsenek 
túlélő tanúi – folytatta – semminek, ami ezek között 



a… körülmények között történt. – A válla enyhén 
megmozdult, valószínűleg vonogatásnak szánta. – 
Úgyhogy… – Nem fejezte be a mondatot, hagyta a 
levegőben lógni, úgyhogy akár azt is jelenthette, 
hogy „úgyhogy magam ölöm meg”, vagy „úgyhogy 
most akkor letartóztatom”, vagy akár azt, hogy 
„úgyhogy akkor ennyi”. Pár másodpercig csak 
nézett, majd megismételte a szót, ezúttal kérdő 
hangsúllyal. Majd biccentett és elment, engem 
pedig ott hagyott a csillogó, szemhéjtalan 
tekintetének a retinámba égett képével. 

Úgyhogy. 
Szerencsére ezzel vége is lett. Volt egy kis 

izgalom a közönségben álló elegáns hölgy miatt, 
akiről kiderült, hogy ő Dr. Elaine Donazetti, a 
kortárs művészet kiemelkedő alakja. Odatolakodott 
a kordonhoz, és vadul fényképezni kezdett a 
Polaroidjával, úgyhogy meg kellett bilincselni, és 
eltávolítani a holttestek közeléből. De a képeket és 
Weiss videofelvételeinek egy részét felhasználva 
publikált egy sor bőségesen illusztrált cikket, 
amelyektől Weiss közepesen híres lett a műfaj 
rajongóinak körében. Szóval legalább az utolsó 
kívánsága teljesült, hogy fotózzanak. Jó, amikor a 
dolgok ilyen szépen elrendeződnek, nem? 

Coulter nyomozónak is hasonló szerencséje 
volt. A házon belüli pletykákból kiderült, hogy két 
ízben visszautasították az előléptetési kérelmét, és 
valószínűleg az volt a terve, hogy ezzel a drámai, 



egyszemélyes letartóztatással adja meg 
karrierjének a kezdő lökést. És sikerült is neki! A 
kapitányság arra az álláspontra jutott, hogy ki 
kellene hozni némi pozitív reklámot is ebből az 
egész szörnyű katyvaszból, és Coulter volt az erre 
egyedüliként kínálkozó alany. Úgyhogy 
posztumusz előléptették a bátorságáért, amivel 
majdnem megmentette Ritát segítség nélkül. 

Persze elmentem a temetésére. Nagyon 
szeretem azt a ceremóniát, a rituálét, annak a sok 
feszes érzelemnek a kiáradását, és arra is 
lehetőségem nyílt, hogy pár kedvenc 
arckifejezésemet gyakorolhassam: a komorságot, 
a nemes gyászt és az együttérzést, amelyek olyan 
ritkán kerülnek elő, és rájuk fér egy kis edzés. 

Az egész kapitányság megjelent a 
díszegyenruhájában, még Deborah is. Nagyon 
sápadt volt a kék egyenruhában, de végül is 
Coulter a társa volt, legalábbis papíron, és a 
becsület azt követelte, hogy ott legyen. A 
kórházban nem örültek, de annyira közel állt már 
ahhoz, hogy kiengedjék, hogy nem akadályozták 
meg, hogy elmenjen. Természetesen nem sírt, 
soha nem volt olyan ügyes az álszenteskedésben, 
mint én. De illően komor arccal figyelte, ahogy 
leeresztik a koporsót a sírgödörbe, én pedig 
megpróbáltam minél hasonlóbb arcot vágni. 

És úgy is gondoltam, hogy nagyon jól sikerült, 
de Doakes őrmester nem értett velem egyet. 



Láttam, hogy bámul rám a tisztek közül, mintha én 
fojtottam volna meg Coultert személyesen, pedig 
ez abszurdum; én senkit nem szoktam megfojtani. 
Úgy értem, néha játszom egy kicsit a hurkokkal, de 
szigorúan csak szórakozásból; nem vagyok a híve 
az olyasfajta személyes érintkezésnek, a kés 
sokkal tisztább. Természetesen nagyon örültem, 
hogy Coultert halottnak nyilvánították, és ezáltal 
Dexter kikerült a csávából, de nekem ebben semmi 
szerepem nem volt. Ahogy mondtam, egyszerűen 
csak jó, amikor a dolgok olyan szépen 
elrendeződnek, nem? 

Ezután az élet szépen feltápászkodott, és újból 
belerázódott a szokásos rutinba. Én dolgozni 
mentem, Cody és Astor iskolába mentek, és két 
nappal Coulter temetése után Rita elment az 
orvoshoz. Aznap, miután betakargatta a 
gyerekeket, leült mellém a kanapéra, a vállamra 
hajtotta a fejét, és kicsalta a távirányítót a 
kezemből. Kikapcsolta a tévét, sóhajtott párat, és 
végül, amikor ez a rejtélyeskedés a végletekig 
felcsigázta a kíváncsiságomat, rákérdeztem. 

– Valami baj van? 
– Nem – válaszolta Rita. – Egyáltalán nincs 

baj. Úgy értem, szerintem nincs baj. Ha, izé, 
szerinted sincs. 

– Miért lenne szerintem baj? – érdeklődtem. 



– Nem tudom – sóhajtotta Rita. – Csak annyi, 
hogy tudod, mi soha nem beszéltünk erről, és 
most… 

– És most mi? – kérdeztem. Ez már igazán 
több volt a soknál; mindazok után, amin 
keresztülmentem, most még ezt a körkörös nem-
párbeszédet is kénytelen voltam elviselni, és 
éreztem, milyen gyorsan megy fel bennem a 
pumpa. 

– Hát, izé – válaszolta Rita. – Az orvos azt 
mondta, semmi bajom. 

– Ó – nyugtáztam. – Az jó. 
Rita megrázta a fejét. 
– Az állapotomhoz képest – folytatta. – Érted. 
Nem értettem, és nem tartottam igazságosnak, 

hogy Rita szerint értenem kellene, és ezt közöltem 
is vele. És amikor végre kibökte hosszas torok-
köszörülés és dadogás után, kiderült, hogy én is 
éppen úgy elveszítettem az összefüggő beszéd 
képességét, mint Rita, és az egyetlen dolog, amit 
ki tudtam nyögni, az egy nagyon régi vicc poénja 
volt, amiről tudtam, hogy nem lenne szabad 
kimondanom, de kiszaladt a számon, és nagyon 
messziről hallottam Dexter hangját, amint 
kimondja: 

– Hogy mid lesz? 
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