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Nicknek, Alex Adolphnak
(és a szüleiknek, Jonnak és Sarahnak),

mert megígértem



 
 
 
A legkorábbi időkben,
amikor emberek és állatok együtt éltek e földön,
ha akart, bárki állattá változhatott, s egy állatból
is lehetett emberi lény.
Olykor emberek voltak,
máskor állatok,
s ezt mit sem számított.
Mind egy nyelvet beszéltek.
A szó még olyan volt, mint a varázslat.
Az emberi elmében titokzatos erő lakott.
Egy véletlenül elejtett szó
fura következményekkel járhatott.
Hirtelen életre kelhetett,
és amit az emberek akartak, valóra vált –
csak mondaniuk kellett.
Senki sem érti,
mégis így történt.
 

Edward Field: Varázslatos
szavak

Az inuit legendák alapján
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Hát ilyen érzés elveszíteni a gyerekünket. Hirtelen fagyos
szorítást érzünk a gyomrunkban, míg a lábunk kocsonyássá válik.
A szívünk mintha elmulasztana egy fontos, életfenntartó
dobbanást. Gyerekünk neve – élesen, akár a fémszilánk –
megakad a fogunk között, ahogy minden erőnkkel próbáljuk
kimondani, világgá kiáltani. Úgy szuszog a fülünkbe a félelem,
mint egy vérszomjas szörnyeteg: Mikor láttam utoljára? Csak
elkódorgott? Ki vihette el? Végül aztán a torkunk résnyire szorul a
tudattól, hogy olyan hibát követtünk el, amit sohasem tudunk
helyrehozni.

Amikor ez egy évtizeddel korábban először történt meg Daniel
Stone-nal, éppen Bostonban járt. Felesége részt vett egy harvardi
szakmai szimpóziumon, ami elég jó ürügynek tűnt a családi
kiránduláshoz. Míg Laura részt vett a megbeszélésen, ő végigtolta
Trixie babakocsiját a Boston nevezetességeit felvonultató Freedom
Trailen. Kacsákat etettek a Public Gardenben; vízibalettező,
kökényszemű tengeri teknőcöket láttak az akváriumban. Trixie
ezután bejelentette, hogy éhes, ezért Daniel a Faneuil Hall és a
véget nem érő ételudvar felé vette az irányt.

Ezen az áprilisi napon először melegedett fel az idő, hogy New
England lakói végre lehúzhassák kabátjuk cipzárját, s erről
eszükbe jusson, hogy más évszak is van a télen kívül. A százlábú
iskolás csoportok és kattogtató turisták rohama közepette az üzleti
negyed bugyrai is felfakadtak, és a kapukon kirajzottak a vele
egyidős férfiak, mind öltönyben és nyakkendőben, mind
arcszesztől és irigységtől szagosan. Giroszukkal, salátáikkal és
marhahúsos szendvicseikkel mind ott ücsörögtek a Red

Auerbach-szobrot körülölelő padokon, hogy evés közben lapos
pillantásokkal méregessék.

ELŐHANG



Már megszokta – ritkaságszámba ment, ha egy apa maradt
otthon a négyéves kislányával. A nők, ha meglátták Trixie-vel,
automatikusan feltételezték, hogy özvegy, esetleg nemrég vált el, a
férfiak azonban gyorsan félrekapták a tekintetüket és
szégyenkeztek helyette is. Ő pedig a világ minden pénzéért sem
cserélt volna velük. Élvezte, hogy Trixie napirendje köré szervezi az
életét. Szerette kérdéseit: A kutyák tudják, hogy pucérok? A többi
gyerek azért van az anyukájával, mert nekik nincs apukájuk?
Imádta, hogy amikor Trixie fészkelődni kezdett a babaülésben és
figyelmet követelt magának, mindig úgy kezdte: „Apu...?” – még
ha történetesen Laura is a kocsiban utazott.

– Mit ennél ebédre? – kérdezte tőle aznap Bostonban. –
Pizzát? Levest? Hamburgert?

Trixie – anyja miniatűr mása: ugyanaz a kék szem és
vörösesszőke haj – felnézett rá a babakocsiból, és buzgón
bólogatott mindhárom választásra. Miután Daniel felcipelte a
babakocsit az ételudvar lépcsőin, a sós óceáni szellő átadta helyét a
hagyma és az olajban sült ételek nehéz levegőjének. Hamburgert
és sült krumplit vesz Trixie-nek, döntötte el, magának pedig sült
halat egy másik helyen. Ahogy sorban állt, a babakocsi
földnyelvként ékelődött a tömegbe, hogy megtörje áramlását.

– Egy sajtburgert – kiáltott oda a szakácsnak, aki reményei
szerint meghallotta. Mire elé tolták a papírtálcát, ő pedig
zsonglőrködni kezdett a tárcájával, hogy ki tudja fizetni, már el is
döntötte, hogy a saját ebédje nem ér meg még egy közelharcot.
Inkább feleznek Trixie-vel.

Újra beolvadt a hömpölygő emberárba, és várta lehetőséget,
hogy leülhessen. Néhány perc múlva az egyik hosszú asztalnál
helyet foglaló idősebb férfi összecsomagolta a szemetét, és távozott.
Daniel letette a hamburgert, majd úgy fordította a babakocsit,
hogy megetethesse Trixie-t – csakhogy a kocsiban egy sötét hajú
és sötét bőrű kisfiút talált, aki könnyekben tört ki az idegen láttán.

Legelőször arra gondolt: Mit keres ez a gyerek Trixie
babakocsijában? Azután: Ez Trixie babakocsija? Igen, sárga és kék,
az ismétlődő macis mintával. Igen, a hordozókosár is ott van
alatta. Persze a Graco millió ilyet eladott, csak Északkeleten több



ezret. Most, a közelebbi vizsgálatra már látta, hogy ennek a
babakocsinak az elejére színes kis csörgőfüzért szereltek. A
kosárban sem látta Trixie takarosan összehajtott nyugitakaróját,
amit a vészhelyzetekre tartogatott.

Amilyen ez is.
Még egyszer végigmérte a kigyereket, aki nem az övé volt,

azután megragadta a babakocsit és rohanni kezdett a
hamburgeres felé. A pirospozsgás arcú bostoni rendőr mellett
topogó és a hisztériához közeli állapotba került anya tévedhetetlen
érzékkel szúrta ki a babakocsit, mellyel Daniel úgy választotta szét
az embertömeget, mint a Vörös-tengert. A nő sprintben tette meg
az utolsó métereket, mielőtt kirántotta gyermekét a biztonsági öv
mögül és görcsösen magához szorította. Daniel próbálta
kimagyarázni magát, de csak annyira telt tőle, hogy „Akkor hol az
én lányom?” Páni rémülettel tudatosult benne, hogy ez egy
szabadtéri piac, ahol nincs mód lezárni a kijáratokat vagy akár
hangosbeszélőn megszólítani a járókelőket, miközben már öt perc
is eltelt – a lánya talán egy pszichopata karmaiba került, aki
mostanra már Boston legtávolabbi külvárosa felé száguld vele.

Azután meglátta a babakocsit – az ő babakocsiját. Az oldalán
hevert, kicsatolt biztonsági övvel. Trixie az elmúlt héten egész kis
szabadulóművész lett. Sokszor megnevettette – sétáltak valahol,
azután egyszer csak felállt a babakocsiban és szembenézett vele,
arcán azzal a határtalan büszkeséggel. Most is kiszabadította
magát, hogy megkeresse? Vagy valaki kihasználta a kínálkozó
alkalmat, hogy elrabolja?

Az ezután következő percekben voltak időszakaszok, amelyek
teljesen kiestek számára. Nem emlékezett például, hogy meddig
tartott összeterelni a rendőröket, mielőtt megkezdték a keresést,
sem arra, hogyan kapdosták fel gyermekeiket az útjába kerülő
anyák, mintha a balszerencse ragadós lenne. Záporoztak rá a
kérdések, mintha azt tesztelnék, mennyire alkalmas apának:
Milyen magas a lánya? Mennyi a súlya? Mi van rajta?
Megtanította rá, hogy ne álljon szóba idegenekkel? Erre az egyre
nem tudott válaszolni. Megtanította vagy csak tervezte, hogy
megtanítja? Tudja Trixie, hogy vészhelyzetben sikítson és szaladjon



el? Elég hangos hozzá, elég fürge?
A rendőrök azt akarták, hogy üljön le, legalább őt ne kelljen

keresgélni a tömegben. Daniel bólintott és ígéretet tett, majd
felpattant, amint hátat fordítottak neki. Benézett az ételudvar
összes elárusítóbódéja mögé, minden asztala alá. Berontott a női
mosdóba, ahol Trixie nevét kiáltozta. Felemelte a fodros szoknyát a
guruló standokon, melyekről strasszköves fülbevalókat, meleg
gyapjú zoknikat, keresztnevekkel feliratozott rizsszemeket árultak.
Azután kirontott a szabadba.

Az udvaron mindenütt bámészkodók hemzsegtek, akik nem is
sejtették, hogy milyen dráma zajlik tőlük néhány méternyire.
Önfeledten vásárolgattak, őgyelegtek és nevetgéltek, míg Daniel ott
botladozott közöttük. A céges ebédidő már véget ért, az
üzletemberek lassan felszívódtak. Galambok csaptak le
hátrahagyott morzsáikra, melyek beékelődtek a térkövek
illesztéseibe. Red Auerbach ülő bronzszobra mellett pedig,
hüvelykujjával a szájában, ott volt Trixie.

Amíg meg nem látta, Daniel nem is tudta igazán, mennyire
megviselte a távolléte. Furcsamód újra azokat a tüneteket
tapasztalta, mint az eltűnésekor: remegett a lába, elvesztette a
beszédkészségét, teljes mozdulatlanságba dermedt.

– Trixie – nyögött fel végül, azután már a karjában tartotta:
tizenöt kilónyi édes megkönnyebbülés.

Most pedig – tíz évvel később – ismét összekeverte a lányát
valaki mással. Csakhogy Trixie ezúttal nem volt már babakocsiban
utazó, négyéves kislány. Ezúttal elszakadásuk is hosszabbra nyúlt
annál a huszonnégy percnél. S ezúttal Trixie hagyta el őt, nem
pedig fordítva.

Miközben kényszerűen visszatért a jelenbe, leállította a
hómobilt az elágazásnál. A vihar tüstént a nyakába szakadt – fél
méterre se látott előre, s mire visszafordult, a nyomait elborította a
végeláthatatlan hótakaró. A yupik eszkimóknak külön szavuk van
erre a hóra, ami csípi az ember szemét és úgy pattog a bőrén, mint
a jégeső: pirrelvag. A kifejezés olyan váratlanul kelt fel Daniel
torkában, mint egy vérvörös második hold, annak bizonyságaként,
hogy járt már itt, bárhogy győzködte magát az ellenkezőjéről.



Hunyorgott – talán délelőtt kilencre járt, de az alaszkai
decemberben ez nem feltétlenül jelent napsütést. Lélegzete
csipkefátyolként terült az arcára. A hófüggönyön át egy pillanatra
mintha látta volna megcsillanó haját – a gyapjúsapka alól
kikandikáló kontyot –, azután ahogy megjelent, éppoly gyorsan el
is tűnt.

Az eszkimóknak arra a hidegre is van külön szavuk, amikor a
kiöntött víz már a levegőben üveggé szilárdul, mielőtt a fagyott
talajra záporozna: cikuq'erluni. Egyetlen rossz mozdulat, gondolta
Daniel, és minden szilánkokra hullik szét körülöttem. Behunyta
szemét, beindította a gépet, és az ösztöneire bízta magát. Szinte
azonnal meghallotta fülében a vének hangját: a fenyőtüskék
mindig hegyesebbek a fák északi oldalán; lassú jég partot őröl –
elképzeléseiket arról, hogyan találjunk rá önmagunkra egy
megváltozott világban.

Hirtelen eszébe jutott a Faneuil Hall – hogyan olvadt a karjába
Trixie, miután újra egymásra találtak. Álla élesen belevájt a
mellkasába, csontos teste mégis feloldódott a feltétlen bizalomban.
Dacára annak, hogy elveszítette, még mindig hitt abban, hogy
biztonságban van mellette. Így, visszatekintve, Daniel már látta,
hogy az igazi hibát nem akkor követte el, amikor egy pillanatra
hátat fordított neki, hanem amikor azt hitte, hogy egy
szemvillanás alatt elveszíthetünk valakit, akit szeretünk. A
valóságban ez egy folyamat, ami hónapokig, évekig, olykor egy
egész életen át tart.

Ilyen hidegben az embernek összefagynak a szempillái, amint
kiteszi a lábát, az orrlyukából meg mintha jégcsapok nőnének ki.
Ez a hideg úgy járja át az embert, mintha gézből lenne. Trixie
Stone megborzongott a befagyott folyó partján, a Tuluksak
központjában álló iskolaépület alatt – hatvan mérföldnyire attól a
helytől, ahol apja kölcsönvett hómobilja vékony ceruzavonalat
húzott a tundrába –, és próbált indokot találni arra, miért
maradjon.

Sajnos több jó indok szólt a távozás mellett. Először is, hiba
lenne túl sokáig egy helyben maradni. Másodszor, az emberek
előbb-utóbb rájönnek, hogy nem az, akinek hiszik – főként, ha



továbbra is elcsesz mindent, amit rábíznak. De hát honnan kellett
volna tudnia, hogy a szánhajtó kutyái jogosultak az ingyenes
szalmára a K300 verseny több pontján, így Tuluksakban is? És
hogy elkísérheti a szánhajtót oda, ahol élelmet és vizet kap, de tilos
megetetni a kutyáját? Két ilyen fiaskó után le is fokozták
bébiszitterré, hogy a versenyből kiesett kutyákra vigyázzon, amíg
repülővel vissza nem szállítják őket Bethelbe.

Eddig csupán egyetlen kutya, egy Juno nevű husky került
hozzá. Fagymarás, a hajtó ezt adta meg hivatalos indokként. A
kutya kétszínű, barna és kék szemével bánatosan meredt rá, mint
akit teljesen félreismertek.

Az elmúlt órában sikerült becsempésznie neki egy maroknyi
száraztápot és néhány kutyakekszet, amit az állatorvos készletéből
emelt el. Belegondolt, hogy megvehetné Junót a hajtótól abból a
pénzből, ami a lopott tárcában maradt. Talán könnyebb lenne úgy
menekülni, ha a bizalmába avathat valakit, aki sosem dobná fel.

Eltűnődött, mit mondana Zephyr, Moss vagy bárki abban a
másik Bethelben – a maine-i Bethelben, az otthonában –, ha látná
itt, a folyóparton, ahogy szárított lazacot rágcsál és hallgatja a
veszett csaholást, ami egy újabb kutyaszán érkezését jelzi. Nyilván
azt gondolnák, hogy elment az esze. Azt mondanák: Ki vagy te, és
mit csináltál Trixie Stone-nal? Az a helyzet, hogy ő is feltehette
volna ugyanezt a kérdést magának.

Legszívesebben belebújt volna kedvenc flanelpizsamájába,
amit olyan gyakran mosott, hogy puha lett, mint a rózsa szirma.
Kinyitotta volna a hűtőt, hogy ne találjon a polcain semmit, amit
érdemes lenne megenni. Torkig lett volna a rádióban unalomig
ismételt számokkal és apja samponjának illatával; elbotlott volna a
futószőnyeg felkunkorodó szélében. Visszament volna – nemcsak
Maine-be, de az időben is. Egészen szeptember elejéig.

Érezte, hogy a könnyek úgy emelkednek a torkában, mint a
dagály a portlandi dokkban, és félt, hogy valaki még észreveszi.
Lefeküdt az összetapadt szalmára, amíg az orra kis híján összeért
Junóéval.

– Tudod – suttogta –, egyszer engem is otthagytak.
Az apja nem hitte volna, hogy emlékszik arra, ami aznap a



Faneuil Hallban történt, pedig de – a legfurább pillanatokban
jutottak eszébe a különféle apró mozzanatok. Mint amikor nyáron
lement a partra, megérezte az óceán illatát, és hirtelen alig kapott
levegőt. Vagy amikor a meccseken, a mozikban vagy bárhol
tömegbe kellett mennie, s néha már a rosszullét kerülgette.
Emlékezett rá, ahogy hátrahagyták azt a babakocsit a Faneuil
Hallban – apja felvette, és a karjában vitte haza. Miután
hazatértek a kirándulásból, vettek egy másikat, de ő soha többé
nem volt hajlandó beleülni egyetlen babakocsiba sem.

Egy valamire viszont nem emlékezett arról a napról: magára
az elveszésére. Nem tudta felidézni, ahogy kicsatolta a biztonsági
övet, sem ahogy átfurakodott a surranó lábak között. Ahogy
meglátott valakit, aki az apja is lehetett volna, de kiderült róla,
hogy csak egy ülő szobor. Odaszaladt a padhoz és felmászott rá,
hogy megérezze, milyen meleg a szobor fémbőre, amit egész idő
alatt sütött a nap. Ahogy hozzásimult, minden reszkető
lélegzetvétellel azt kívánta, hogy találják meg.

Most pedig éppen ettől rettegett.













 
 
 

Laura Stone pontosan tudta, hogyan menjen a pokolba.
Bármikor lefirkantotta a térképét egy szalvétára a koktélpartikon;
kívülről fújta összes átjáróját, folyóját és bugyrát; tegező
viszonyban állt az összes bűnössel. Mint az ország kiemelkedő
Dante-kutatója, ebben a témakörben tartott egyetemi kurzust
(minden évben, amióta doktori címet szerzett a Monroe-n), ami a
felvehető tárgyak listáján Lángolj, bébi, lángolj! (avagy: Mi az
ördög az a pokol?) néven futott. Órái a legnépszerűbbek közé
tartoztak a második trimeszterben, jóllehet Dante eposzát, az
Isteni színjátékot, amelynek eredeti címe Divina Commedia,
mindennek lehetett nevezni, csak komédiának nem. Akárcsak férje
képregényei, melyeket valamiért comic booknak hívtak, pedig nem
voltak sem viccesek, sem könyvek, Dante Pokla is lefedte a
popkultúra minden válfaját: a romantikát, a horrort, a krimit és a
misztikumot. S mint a legjobb történetekben, itt is egy átlagember
állt a középpontban, aki még azt sem tudta, hogyan került oda.

Elnézte a diákokat, akik zsúfolásig megtöltötték a teljes
némaságba burkolózó előadótermet.

– Ne mozduljanak – utasította őket. – A szempillájuk se
rebbenjen. – Mellette a pódiumon egy konyhai időmérő ketyegte le
az egy percet. Laura leplezte mosolyát, ahogy elnézte az elsősöket,
akikre hirtelen rájött az inger, hogy tüsszentsenek, megvakarják a
fejüket vagy ficánkolni kezdjenek.

Dante három részre osztott remekművéből legszívesebben a
Poklot tanította – senkire sem fér rá annyira, hogy elgondolkodjon
a tettek természetéről és következményeiről, mint a kamaszokra. A
sztori végtelenül egyszerű: Dante három nap leforgása alatt –
nagypéntektől húsvétvasárnapig – bejárja a pokol kilenc szintjét,
telis-tele bűnösökkel – egyikük rosszabb, mint a másik –, hogy
végül kibukkanjon a túloldalon. A költemény tele van dühös

1.



kirohanásokkal és könnyekkel, démonokkal, perlekedő
szerelmesekkel és áldozataik testét marcangoló árulókkal – más
szóval, elég plasztikus ahhoz, hogy fenntartsa egy mai egyetemista
érdeklődését... és az ő figyelmét is elterelje a valóságról.

A konyhai óra berregésére az egész osztály egyszerre fújta ki a
levegőt.

– Nos? – kérdezte Laura. – Milyen érzés volt?
– Mintha sose lenne vége – kiáltott fel egy diák.
– Megsaccolja valaki, mennyi ideig tartott?
Jöttek a spekulációk. Két perc. Öt.
– Mindössze hatvan másodperc – mosolygott Laura. – Most

pedig képzeljék el, hogy derékig állnak a jég tavában egy
örökkévalóságon át. Képzeljék el, hogy a legkisebb mozdulatra
rádermed a könny az arcukra és a víz elönti magukat. Dante
szerint Isten csupa mozgás és energia, így Lucifer számára az a
legnagyobb büntetés, hogy nem moccanhat. A pokol legmélyén
nincs tűz, nincs kénkő, csak teljes mozdulatlanság. –
Végigtekintett a tengernyi arcon. – Igaza van Danténak? Elvégre a
pokol legmélyebb bugyráról beszélünk, és az ördög tényleg a
legnagyobb bűnös mindenki közül. Valóban az a legszörnyűbb
büntetés, amit csak el tudunk képzelni, ha elvesszük valakitől a
képességét, hogy azt tegye, amit szeretne és ahol szeretné?

Dióhéjban ez az, amiért annyira szerette Dante Poklát. Persze
fel lehetett fogni vallási vagy politikai állásfoglalásként; a
megváltásról szóló tanmeseként még inkább. Mégis, ha mindezt
lefosztjuk róla, egy olyan fickóval találjuk szemben magunkat, aki
az emberélet útjának felén mély válságba került és újraértékelte
minden addigi döntését.

Vagyis nem sokban különbözik tőle.
 

* * *
 

Ahogy Daniel Stone ott várakozott a középiskola előtt kígyózó
kocsisorban, vetett egy pillantást a mellette ülő idegenre, és próbált
visszaemlékezni azokra az időkre, amikor még a lánya volt.

– Milyen sokan vannak ma – sóhajtott fel, csak hogy kitöltse a



kettejük közt tátongó csendet.
Trixie nem válaszolt. A rádióval babrált, hevenyészett

szimfóniát komponált a statikus zajból és kiragadott
zenerészletekből, mielőtt lekapcsolta az egészet. Vörös haja nyílt
sebként terült szét a vállán; kezét elrejtette a North Face dzseki
ujja. Ahogy kifelé meredt az ablakon, elveszett ezernyi
gondolatában, melyek közül Daniel egyet sem ismert.

Manapság úgy tűnt, kettejük között csak annyi szerepe maradt
a szavaknak, hogy keretbe foglalják a csendeket. Daniel tényleg
mindenkinél jobban tudta, hogy az ember szemvillanás alatt
átdefiniálhatja önmagát. Tudta, hogy holnap már nem feltétlenül
leszünk azok, akik most vagyunk. Csakhogy ezúttal ő ragaszkodott
foggal-körömmel ahhoz, amit nem tudott elengedni.

– Apa. – Trixie biccentett előre, ahol az előttük várakozó autó
lassan megindult.

Nincs nagyobb közhely, de Daniel tényleg azt hitte, hogy
közéjük sosem férkőzik be a hagyományos távolság, ami a
tizenéveseket és szüleiket elválasztja egymástól. Nekik egészen más
a kapcsolatuk, sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint a lányok és
az apák szoktak, egyszerűen azért, mert mindennap ő várta haza
Trixie-t. Elvégezte a kötelező ellenőrzést a gyógyszeres
szekrényben, a fiókokban, a matrac alatt, de nem talált se
drogokat, se gyűrött kondomokat. A lánya egyszerűen csak
eltávolodott tőle – s ez valamiért még jobban megviselte.

Trixie éveken át repdesett haza színes kis történetei szárnyán:
hogyan tört le az osztályban kikeltett pillangó fél szárnya az egyik
hebehurgya fiú miatt; hogyan kaptak pizzát a menzán, amikor a
kiírás szerint édes-savanyú csirkének kellett volna lennie, és ha ezt
tudja, inkább vitt volna ebédet; hogyan néz ki egész másként a
nagy I betű, mint gondolta. Oly sok önfeledt szó hangzott el
közöttük, hogy Daniel jó dolgában csak bólogatott és kiszűrte a
felesleget. Akkor még nem tudta, hogy féltő gonddal össze kéne
gyűjtenie mindent, mint tengerparti kavicsokat a télikabát
zsebében, hogy emlékeztessenek az elmúlt nyárra.

Idén szeptemberben – újabb közhely – Trixie-nek lett egy
fiúja. Danielnek is kijutott a fantáziákból – elképzelte, hogyan



tisztogatja majd a fegyverét, amikor a fiú először jön el hozzájuk;
hogyan rendel erényövet az interneten –, de egyik sem készíthette
fel arra a jelenetre, amikor a fiú egy hanyag mozdulattal birtokba
veszi a lánya derekát, ő pedig legszívesebben kirohanna a világból.
Egyik forgatókönyv se számolt azzal, hogy Trixie arca felragyog a
boldogságtól, valahányszor a fiú megjelenik az ajtóban – pontosan
ugyanúgy, ahogy valaha minden hazaérkezéskor. A kislányból, aki
a gyerekkori videókon csüngött, egy csapásra hisztérika lett. Az
aranyos dolgokból és szokásokból valami egészen más lett, valami
egészen rémisztő.

Felesége emlékeztette rá, hogy minél rövidebb pórázra fogja
Trixie-t, annál inkább küzdeni fog ellene. Emlékeztette, hogy
annak idején ő is fellázadt a rendszer ellen, amikor járni kezdett
vele. Így amikor Trixie és Jason elment moziba, Daniel,
összeszorított fogakkal, de jó szórakozást kívánt nekik. Amikor
Trixie bemenekült a szobájába, hogy zavartalanul telefonálhasson
a fiújával, nem hallgatta ki. Hagyott neki elég teret, ami végül ezzé
a mérhetetlen távolsággá dagadt.

– Hahó?! – Trixie csettintgetve térítette magához a
révedezésből. Előlük eltűnt a többi kocsi; a sulirendész indulatosan
mutogatott, hogy álljanak már félre.

– Végre – sóhajtott fel Daniel.
Trixie megrángatta az ajtó fogantyúját.
– Kiengednél?
Daniel matatni kezdett a központi zárral.
– Háromkor találkozunk...
– Nem kell értem jönnöd.
Daniel megpróbált kipréselni magából egy mosolyt.
– Majd Jason hazahoz?
Trixie összeszedte a hátizsákját és dzsekijét.
– Ja – felelte. – Majd Jason. – Bevágta az ajtót, és beleolvadt

a kamaszok tömegébe, ahogy hatalmas tölcsérformában araszolt a
középiskola bejárata felé.

– Trixie! – kiáltott ki az ablakon Daniel olyan hangerővel,
hogy többen is felé fordultak. Trixie ökölbe szorította kezét a
mellkasán, mintha görcsösen magában akarna tartani egy titkot.



Várakozó tekintettel nézett fel.
Kiskorában sokszor játszották ezt, miután átnyálazták a

képregénygyűjteményt, amit kutatási célokra a műtermében
őrzött. Legjobb jármű? kérdezte tőle Trixie. A Batmobillal felelt.
Hogyisne, tiltakozott Trixie, akkor inkább Wonder Woman
láthatatlan repülője.

Legjobb jelmez?
Rozsomák, vágta rá Daniel, de Trixie a Sötét Főnixre

szavazott.
Kihajolt az ablakon.
– Legjobb szuperképesség? – kérdezte.
Csak egyetlen válasz jöhetett szóba: repülés, Trixie mégis úgy

nézett rá, mint egy idiótára, amiért ezer év után elővette ezt a
hülye játékot.

– El fogok késni – közölte, mielőtt hátat fordított neki.
Autók dudáltak, Daniel mégsem tette sebességbe a

kisteherautót. Behunyta a szemét, úgy próbált visszaemlékezni,
hogy ő milyen volt ebben a korban. Tizennégy évesen egészen más
világban élt, és bármit megtett – verekedett, hazudott, csalt, lopott
–, csak elkerüljön onnan. Tizennégy évesen olyan volt, amilyennek
Trixie sosem láthatta. Gondoskodott erről.

– Apu.
Ahogy elfordult, a lányát látta a kocsi mellett. Tölcsért formált

a kezéből, ahogy az ablakhoz hajolt; rózsaszín körömlakkja
csillámokat vetett a napfényben.

– Láthatatlanság – suttogta, mielőtt beleolvadt a tömegbe.
 

* * *
 

Trixie Stone tizennégy napja, hét órája és harminchat perce élt
kísértetként, de ki számolja? Ez annyit jelentett, hogy bejárt az
iskolába, mosolygott a megfelelő helyeken, és figyelmet színlelt,
amikor a matektanár a felcserélhetőségről beszélt. Még a menzára
is beült a többi kilencedikessel, de amíg ők kinevették a
konyhásokat a hajuk (vagy annak hiánya) miatt, ő a kezét
nézegette és azon merengett, másnak is feltűnt-e már, hogy



amikor a napfény bizonyos szögből érkezik, átlátni a bőrön, le
egészen a vértől pezsgő erekig. A vértestecskékig. Beszippantotta a
szót a szájába, és úgy szopogatta, mint a cukrot – ha bárki feltesz
neki egy kérdést, csak a fejét ingathatta volna, de válaszolni
biztosan nem tud.

Akik tudták (s ki ne tudta volna, amikor futótűzként terjedt a
hír?), mind azt várták, mikor veszti el görcsösen megőrzött
egyensúlyát. Még azt is hallotta, hogy az egyik lány fogadást kötött
rá, mikor omlik össze nyilvánosan. A gimisek igazi kannibálok:
mások összetört szívén élősködnek, azután csak megvonják a
vállukat és felvillantanak egy véres, szabadkozó mosolyt.

A Visine segített. Plusz az aranyérkenőcs a szem alatt, ami
pont olyan gusztustalan, ahogy hangzik. Reggelente fél hatkor
kelt, gondosan kiválasztott egy kétrétegű, hosszú ujjú pólót és egy
flanelnadrágot, majd zilált lófarokba fogta a haját. Egy órába telt,
amíg úgy festett, mint aki csak most kelt fel, mint aki nem szenved
kialvatlanságban a történtek miatt. Manapság az egész élete
akörül forgott, hogy másvalakinek tűnjön az emberek szemében –
olyannak, aki megszűnt lenni.

Zajtengerben gázolt át a folyosón: csorba fogsorként csattogó
öltözőszekrények; délutáni terveiket az elsősök feje felett megvitató
végzősök; az automaták kedvéért előbányászott apró. Befordult az
ajtón és felvette páncélját, hogy elviselje a következő negyvennyolc
percet. A pszichológia volt az egyetlen közös órájuk Jasonnel.
Választható tantárgy, ami csak egy flancos szó arra, hogy Te
könyörögted ki magadnak.

Jason már bent ült; abból érezte, ahogy a levegő felpezsdült a
teste körül, mint egy elektromos mező. A koptatott farmeringét
viselte – amit egyszer kölcsönvett tőle, amikor tanulás közben
véletlenül leöntötte kólával –, és összevissza állt a haja. El kéne
választanod, mondogatta azelőtt, de ő csak nevetett. Az nem én
lennék, felelte.

Érezte illatát: sampon, borsmentás rágó és – ki hinné? – a jég
hűvös, fehér párája. Ugyanezt az illatot árasztotta pólója, amit
Trixie a pizsamás fiókja mélyén rejtegetett. Jason már el is
felejtette, de ő minden este belehúzta a párnáját, mielőtt lefeküdt



aludni, hogy álmában megőrizze a részleteket: a bőrkeményedést
csuklójának peremén, ahol kidörzsölte a hokikesztyű. Bársonyosan
puha hangját, amikor felhívta telefonon és felébresztette. Ahogy az
ujján forgatta a ceruzát, valahányszor bosszankodott vagy
keményen agyalt.

Akkor is ezt csinálta, amikor szakított vele.
Vett egy nagy levegőt, mielőtt nekiindult, hogy elhaladjon a

pad mellett, ahol Jason ült és a négybetűs szavakra meredt,
melyeket a diákok az évek során unalmukban a fába véstek. Látta,
hogyan pirul ki arca az erőlködéstől, hogyan kerüli a tekintetét.
Olyan természetellenesnek érezte, hogy csak így elmennek egymás
mellett; hogy Jason nem rángatja addig a táskája pántját, amíg
neki nem szenteli minden figyelmét. „Jössz az edzésre, igaz?”
Mintha valaha is kérdés lett volna.

Mr. Torkelson határozta meg az ültetési rendet, így Trixie
legelőre került. Az első három hónapban kimondottan gyűlölte ezt
a helyet, de most már nem győzött hálás lenni, amiért egyenesen a
táblára meredhet, nem kell látnia a szeme sarkából se Jasont, se
senki mást. Becsusszant székébe és felnyitotta mappáját, közben
tekintetével elkerülte a javítófesték nagy százlábúját, ami Jason
nevére telepedett.

Amikor megérzett a vállán egy kezet – meleg, széles fiúkezet
–, minden levegő kiszökött a testéből. Jason bocsánatot kér: rájött,
hogy hatalmas hibát követett el, és reméli, hogy meg tud neki
bocsátani. Elfordult, az igen úgy játszott ajkain, mint a furulyaszó,
de csak Jason legjobb barátjával, Moss Mintonnal találta magát
szemben.

– Hé. – A fiú a válla felett Jasonre sandított, aki
mozdulatlanul gubbasztott a padjában. – Minden oké?

Trixie elsimította házi feladata ráncait.
– Ja, miért ne lenne?
– Csak hogy tudd, mi mindnyájan nagy idiótának tartjuk.
Mi. A mi lehet az állami bajnok hokicsapat, az élén Moss-szal

és Jasonnel. Lehet az egész osztály, az egész évfolyam. Bárki, őt
kivéve. Ez nehezíti meg még jobban a veszteséget: napi szinten
átvágni a közös barátok aknamezején; kipuhatolni, kiben lehet



még bízni.
– Szerintem ő is észhez fog térni. – Moss szavai úgy kopogtak,

mint a szakadékba dobott kavicsok.
A házi feladat sorai kezdtek összemosódni Trixie szeme előtt.

Csak hagyj békén, gondolta, és latba vetette minden telepatikus
képességét, hogy történjen végre valami, ami elvonja a figyelmet.
Imái ez egyszer meghallgatásra találtak: Mr. Torkelson sétált be,
vágta be maga után az ajtót és állt meg az osztály előtt.

– Hölgyeim és uraim – emelte fel a hangját –, miért
álmodunk?

Egy poéngyáros megszólalt a hátsó sorból.
– Mert Angeline Jolie nem a betheli gimibe jár?
A tanár együtt nevetett a többiekkel.
– Nos, valóban, ez az egyik oka. Még Sigmund Freud egyet is

értene ezzel. Szerinte az álomfejtés a tudattalanba vezető „királyi
út”, tiltott vágyaink felszínre hozása.

Az álmok, gondolta Trixie, szappanbuborékok. Távolról nézve
egész helyesnek tűnnek, de aki túl közel merészkedik, annak
kicsípik a szemét. Belegondolt, vajon Jasonnek is vannak-e olyan
álmai, mint neki, amikből úgy riad fel, hogy levegő után kapkod és
nem ver a szíve?

– Stone kisasszony? – ismételte meg a tanár.
Trixie kipirult. Sejtelme sem volt arról, mit kérdezett

Torkelson. Úgy érezte tarkóján Jason felemelkedő tekintetét, mint
egy infralámpa fényét.

– Nekem van egy, Mr. T. – kiáltott fel Moss valahol mögötte.
– A regionális döntőben korcsolyázom, jön felém a passz, azután
hirtelen olyan lesz az ütőm, mintha spagettiből lenne...

– Elismerem, bámulatosan freudi álom, Moss, mégis
szívesebben hallanám Trixie-ét.

Trixie érzékei kiéleződtek, mint apja valamelyik szuperhőséé.
Hallotta a leghátul ülő lányt, ahogy titkos üzenetet körmöl a
szomszédos padban ülő barátnőjének; hallotta Torkelson
összedörzsölt tenyerének sercegését, de ami a legrosszabb, az éles
kattanást, ahogy Jason behunyja a szemét s ezzel megszakítja a
kapcsolatot. Babrálni kezdett a tollával.



– Nem emlékszem az álmaimra...
– Életünk teljes egy hatodában álmodunk, Stone kisasszony.

Az ön esetében ez két és fél évet tesz ki. Csak nem felejtett el két és
fél évet az életéből?

Trixie megrázta a fejét, felnézett a tanárra, és szóra nyitotta a
száját.

– Én. nem érzem túl jól magam. – sikerült kinyögnie, ahogy
az osztályterem megpördült körülötte. Azzal felkapta a könyveit és
kimenekült.

A vécében behajította táskáját a fehér mosdókagyló alá, ami
mintha egy roppant műfogsor alkatrésze lett volna, és letérdelt az
egyik vécécsésze felé. Hányt, pedig nagy összegbe lefogadta volna,
hogy nincs már benne semmi. Utána leült a padlóra, hogy a fülke
fémfalához préselje forró arcát.

Nemcsak az, hogy Jason szakított vele a három hónapos
évfordulójukon. Nemcsak az, hogy az elsősből, aki megütötte a
főnyereményt, hirtelen újra nagy senki lett. Ő tényleg azt hitte,
hogy tizennégy évesen lehet igazán megtapasztalni a szerelmet,
ami megváltoztat mindent, még a vérkeringésünk ütemét és az
álmaink színpompáját is. S tudta, hogy sosem szerette volna
ennyire Jasont, ha az nem szereti viszont.

Kilépett a fülkéből és megállt a mosdónál. Megnyitotta és
arcára locsolta a vizet, majd felitatta egy barna papírtörülközővel.
Nem akart visszamenni a terembe – ha lehet, soha többé –,
inkább elővette a szemfestéket és ceruzát, az ajakfényt és a kis
tükröt. Anyja rézvörös haját örökölte, apja sötét bőrszínével
párosítva. A füle kicsit túl hegyesre, az álla túl kerekre sikerült, de
az ajkai úgy-ahogy elmentek – egyszer művtörin a tanár azt
mondta rájuk, hogy klasszikusan íveltek, és lerajzoltatta a
többiekkel. Leginkább a szeme ijesztette meg. Azelőtt sötét
mohazöldnek látta, de mostanra olyan párássá és fakóvá vált,
mintha minden színét elvesztette volna. A könnyek talán oldják a
pigmenteket is.

Összecsapta a kompakt tükröt, majd hirtelen sugallatra újra
szétnyitotta és a padlóra tette. Háromszor taposott rá, mire
széttört. Csak egyetlen szilánkot tartott meg belőle, ami



könnycseppet formázott: az egyik végén ívelt maradt, a másik
azonban úgy meredezett, mint egy tőr.

Lecsusszant a mosdó csempézett fala mellé, amíg már ott ült a
mosdókagyló alatt. Azután végighúzta a rögtönzött pengét
karjának fehéren világító belső oldalán. Amint megtette, máris
megbánta. Lökött csajok csinálnak ilyesmit, akik zombikként
motyognak a tiniregényekben.

Mégis.
Éles csípést érzett, ahogyan szétnyílt a bőre és előbuggyant

ragacsos vére.
Fájt, de messze nem annyira, mint minden más.
 
– Komoly baklövést kell elkövetni ahhoz, hogy valaki a pokol

legalsó szintjén találja magát – szónokolt Laura, ahogy
körbehordozta tekintetét az osztályán. – Lucifer pedig, mondhatni,
Isten jobbkeze volt. Mivel rúgta el ennyire a pöttyöst?

Egyszerű nézeteltérés történt, gondolta. Úgy kezdődött ez is,
mint minden ellentét az emberek között.

– Isten egy napon odafordult a haverjához, Luciferhez, és azt
mondta, meg akarja engedni ezeknek a nemrég teremtett menő
játékoknak – mármint az embereknek –, hogy maguk dönthessék
el, mit csinálnak. Nekik adja a szabad akaratot. Lucifer úgy
gondolta, ilyen hatalom csak az angyaloknak jár. Puccsot
szervezett Isten ellen, de csúnyán elbukott.

Laura elindult a sorok között. Az ingyenes iskolai internet nagy
hátulütője, hogy a kölykök tanítási időben vásárolgatnak vagy
töltenek le pornót, ha a tanár nem elég éber.

– A Pokol igazán briliánssá a contrapassóktól válik – azok a
büntetések, melyeket a bűnökhöz szabnak. Dante fogalmai szerint
a büntetésnek mindig tükröznie kell, hogy a bűnös mit követett el
itt, a földön. Lucifer nem akarta, hogy az embernek legyen
választási lehetősége, ezért őt fosztották meg a szabad akarattól,
amikor jégbe zárták. A jövendőmondók úgy járnak-kelnek, hogy a
fejük hátrafelé néz. A parázna szerelmesek egy örökkévalóságra
egybeforrnak anélkül, hogy kielégíthetnék vágyaikat. – Laura
elhessegette a képzeletében feltoluló képet. – Nyilvánvaló, hogy a



Viagra klinikai tesztjeit is a pokolban végezték – sütötte el a bevált
poént.

A hallgatóság nevetett, ahogy visszaindult a pódium felé.
– Az 1300-as években, mielőtt az olaszok is ráhangolódtak a

Csillagok háborújára és A gyűrűk urára, ez az eposz írta le jó és a
gonosz örök küzdelmét – folytatta. – Találó szó ez a gonosz,
mindenkiben ugyanazt a képzetet kelti és ugyanazt a félelmet
ébreszti. A jó ugyanígy az isteni parancsolat, a jóságra való
törekvés és a jó cselekvése.

A csoportfoglalkozásokat vezető négy végzős az első sorban
foglalt helyet és a térdén egyensúlyozta a laptopját, bár igazából
csak hárman voltak jelen. Alpha, az önjelölt retrofeminista, ami
Laura olvasatában annyit jelentett, hogy rengeteget szónokolt, s
szinte kivétel nélkül mindig arról, hogy a modern nő minden
korábbinál távolabb került az otthontól, így már nem érzi magát
otthonosan benne. Aine, aki mellette firkálgatott, jó eséllyel újabb
költeményt írt. Naryan, aki gyorsabban tudott gépelni, mint ő
levegőt venni, és most felnézett laptopjáról, mint egy morzsákra
éhes varjú. Egyedül Seth terült ki a székében lehunyt szemmel,
arcába hulló hosszú hajával. Tényleg horkol?

Érezte, ahogy a melegség felszökik a tarkóján. Sietve hátat
fordított Seth Dummerstonnak, hogy felnézzen az előadóterem
nagy órájára.

– Ennyit mára. Olvassák el az ötödik éneket. Jövő szerdán a
költői igazságszolgáltatás és az isteni büntetés viszonyáról
beszélünk. Legyen szép hétvégéjük.

A diákok összeszedték táskáikat és laptopjaikat, máris a
nemsokára fellépő bandákról és a koleszos buliról beszéltek, ahová
a karibi est kedvéért egy teherautóra való igazi homokot hozattak.
Egyik harsányabb sálat tekert a nyakába, mint a másik, s ahogy
kisorjáztak az előadóból, máris sikerült kiverniük a fejükből a
kurzus témáját.

Laurának nem kellett felkészülnie a következő előadás
témájára, hiszen abban élt. Vigyázz, mit kívánsz, gondolta,
nehogy teljesüljön.

Hat hónappal korábban egy pillanatig sem kételkedett abban,



hogy amit csinál, az helyes – olyan természetes viszony, hogy
nagyobb vétek lenne megszakítani, mint engedni, hadd
virágozzon. Amikor a testén érezte a fiú kezeit, teljesen átlényegült,
professzor asszonyból hétköznapi nővé, akinek az érzései messze
megelőzték minden tudatos gondolatát. Amikor végül felfogta, mit
tett, legszívesebben egy daganatot vagy átmeneti elmezavart
hibáztatott volna érte – bármit, ami nem a saját önzése –, és még
most sem akart mást, mint orvosolni a kárt. Kiszakítani magát
ebből és visszailleszteni a család szövetébe, mielőtt bárki
észrevenné, milyen régóta hiányzik.

Miután az előadó kiürült, lekapcsolta a mennyezeti világítást.
Beletúrt zsebébe, hogy előássa az iroda kulcsát. Francba, csak nem
hagyta a táskájában?

– Borzongató.
Laura megpördült, ahogy felismerte Seth Dummerson

hangjának lágy, délies ívét. A fiú felállt és kinyújtózott, hogy a
jóleső szunyókálás után széthajtogassa testét.

– Ez is egy jelző a rosszra, amit teszünk. Borzongató és izgató.
Laura hűvös pillantást vetett rá.
– Elaludtál az előadásom alatt.
– Későn feküdtem le.
– És ki tehet róla? – tett fel a kérdést Laura.
Seth sokáig némán méregette, ahogy szokta, azután

előrehajolt, amíg össze nem ért az ajkuk.
– Te mondd meg – suttogta.

 
* * *

 
Trixie befordult a sarkon és meglátta őket: Jessica Ridgeley-t a

hosszú, szőke hajával és hibátlan bőrével, ahogy a médialabor
ajtajában csókolózott Jasonnel.

Kősziklává dermedt, melyen megtört a diákok tengere. Látta,
ahogy Jason keze becsusszant Jessica farmerjének hátsó zsebébe.
Látta a kis gödröcskét a szája szegletében, ami csak akkor jelent
meg, ha a szívéből szólt.

Jessicának is azt mondta, hogy az a kedvenc hangja, amikor a



frissen mosott ruha ide-oda csapódik a centrifugában? Hogy néha
elsétál a telefon mellett és arra gondol, hogy most fogja felhívni,
erre tényleg? Hogy egyszer, még tízéves korában feltört egy
cukorkaautomatát, mert tudni akarta, mi lesz a beledobált
negyeddollárosokkal?

Érdekelte egyáltalán Jessicát?
Hirtelen azt érezte, hogy valaki megragadja a karját és

vonszolni kezdi a folyosón, ki az ajtón, ki az udvarra. Orrába
szökött a fellobbanó gyufa csípős szaga, majd egy pillanattal
később égő cigarettát nyomtak az ajkai közé.

– Tüdőzd le – parancsolt rá Zephyr.
Zephyr Santorelli-Weinstein a legrégebbi barátnője volt,

hatalmas őzikeszemekkel, olajbarna bőrrel és a világ leglazább
anyukájával, aki füstölőt vett a lánya szobájába és elvitte
köldökpiercingre is, mintha ez valami különleges beavatási rítus
lenne. Az apja Kaliforniában élt az új családjával, és Trixie jobban
ismerte a barátnőjét annál, hogy többet akarjon megtudni.

– Mi a következő órád?
– Francia.
– Madame Wright szenilis vénlány. Pattanjunk meg.
A betheli gimit nem zárták körül kerítéssel – nem mintha az

igazgató szabados nevelési elveket vallott volna, egyszerűen csak
nem volt hová menni. Ahogy Zephyr mellett kutyagolt az iskola
bekötőútján, Trixie lehajtotta fejét a szél ellen és begyűrte mindkét
kezét a North Face dzseki zsebébe. Karja, amit egy órával korában
összevissza vagdalt, már nem vérzett, viszont annál inkább csípett
a hidegben. Automatikusan a száján át kezdte venni a levegőt,
mielőtt még megérezte a buggyant tojásra emlékeztető bűzt, ami
északról, a Bethel legtöbb lakosát foglalkoztató papírgyár felől
szivárgott a városba.

– Hallom, mi történt pszichón – jegyezte meg Zephyr.
– Remek – motyogta. – Most már az egész világ azt gondolja,

hogy lúzer és lökött vagyok.
Zephyr kivette a cigarettát a kezéből, hogy elszívja az utolsó

slukkokat.
– Mit érdekel, mit gondol rólad az egész világ?



– Jó, nem az egész világ – vallotta be Trixie. Érezte, ahogy a
könnyek újra marni kezdik a szemét, és kapkodva elkente őket a
kesztyűjével. – Legszívesebben megölném Jessica Ridgeley-t.

– A helyedben én Jasont akarnám megölni – csóválta a fejét
Zephyr. – Miért hagyod, hogy így kikészítsen?

Trixie megrázta a fejét.
– Velem kéne lennie, Zephyr. Egyszerűen tudom.
Elérték a folyókanyart, túl a P+R parkolón, ahol híd ívelt át az

Androscoggin-folyón. Az évnek ebben a szakában a víz szinte
teljesen átfagyott, a kiálló sziklák körül egész modernista
jégszobrok alakultak ki. Ha gyalogolnak még negyed mérföldet,
elérik a várost, ami gyakorlatilag egy kínai étteremből, egy
szupermarketből, egy bankból és egy játékboltból áll, körötte a
nagy büdös semmivel.

Zephyr néhány percig elnézte a pityergését, azután
nekitámaszkodott a híd korlátjának.

– Oké, a jó hírt mondjam vagy a rosszat?
Trixie kifújta orrát a régi zsebkendőben, amit a zsebében talált.
– A rosszat.
– Te mártír – vigyorodott el Zephyr. – A rossz hír az, hogy a

legjobb barátnőm hivatalosan is túllépte az engedélyezett kéthetes
gyászt, szóval mostantól súlyosan szívatva lesz minden bőgésért.

Erre már Trixie is elmosolyodott.
– És a jó hír?
– Úgy néz ki, összejöttünk Moss Mintonnal.
Mintha szíven döfték volna. Az ő legjobb barátja és Jasoné?
– Ez most komoly?
– Oké, ez még nem olyan, mintha összejöttünk volna, csak

megvárt angol után és megkérdezte, mi van velem de akkor is.
Figyelj, tényleg bárkit megkérdezhetett volna, nem?

Trixie megtörölte az orrát.
– Ez remek. Örülök, hogy a nyomorúságom így felpezsdíti a

szerelmi életed.
– Hé, az tuti, hogy a tiédet nem pezsdíti fel. Nem picsoghatsz

örökké Jason miatt. Lesír rólad, hogy tiszta megszállott vagy. –
Zephyr megcsóválta a fejét. – A pasiknak nem kell ez a lelkizés,



Trixie. Nekik, tudod... Jessica Ridgeley kell.
– Mi a szart lát benne?
Zephyr vállat vont.
– Tudom én? A kosárméretét? Az ősember IQ-ját? –

Előrefordította a táskáját, hogy előásson belőle egy csomag M&M-
et. A pánton vagy húsz egymásba fűzött, rózsaszín gemkapocs
lógott.

Trixie ismert lányokat, akik naplót vezettek a szexuális
együttléteikről, mások biztosítótűket szúrtak a tornacipőjük
nyelvébe. Zephyr gemkapcsokat használt.

– Csak akkor fáj, ha hagyod. – Zephyr végigfuttatta ujjait a
gemkapcsokon, hogy megtáncoltassa őket.

Manapság pasizni vagy csajozni nem volt akkora szám; a
legtöbben ötletszerűen váltogatták a partnereiket. Trixie-nek
görcsbe rándult a gyomra a váratlan gondolatra, hogy Jason
számára talán ő se volt több futó kalandnál.

– Nekem ez nem megy.
Zephyr feltépte a cukroszacskót, majd továbbpasszolta neki.
– Barátság extrákkal. Ez kell a pasiknak, Trix.
– És azzal mi van, hogy mi kell a csajoknak?
Zephyr megvonta a vállát.
– Hé, én szar vagyok matekból, hamisan éneklek és tornaórán

mindig utolsónak választanak be a kosárcsapatba, de abban egész
tehetséges vagyok.

Trixie nevetve fordult felé.
– Ki mondja?
– Ne ítélkezz, amíg nem próbáltad. Csak szórakozol kicsit,

nem kell ilyen vérkomolyan venni. Másnap úgy csinálsz, mintha
meg se történt volna.

Trixie megrángatta a gemkapocsfüzért.
– Ha ennyire nem fontos az egész, miért tartod nyilván?
– Ha elérem a százat, kapok egy bónuszpályát. – Zephyr

megvonta a vállát. – Nem tudom. Talán csak azért, hogy ne
felejtsem el, honnan kezdtem.

Trixie felnyitotta a tenyerét és elnézte az M&M-eket. Az
ételszínezék máris kezdte megfesteni a bőrét.



– Szerinted miért reklámozzák azzal, hogy csak a szádban
olvad, nem a kezedben, amikor de?

– Mert mindenki hazudik – vágta rá Zephyr.
Az összes kamasz felismeri ezt az igazságot: a felnőtté érés

csak annyit jelent, hogy az ember kitalálja, melyik ajtót nem
csapták még rá az orrára. A szülei éveken át azt sulykolták belé,
hogy bármi lehet belőle, bármihez kezdhet. Ezért akart
mindenáron felnőni – amíg el nem érte a kamaszkort, és bele nem
ütközött a valóság kőkemény falába. Ott aztán kiderült, hogy nem
lehet belőle bármi. Nem lehet például szép, okos vagy népszerű
csak azért, mert ezt akarja. Nem tudja befolyásolni a sorsát, mert
túlságosan leköti, hogy próbál beilleszkedni. E pillanatban is,
ahogy itt áll, szülők milliói ágyaznak meg gyerekeikben a nagy
pofára esésnek.

Zephyr átnézett a korlát felett.
– A héten már harmadszor lógok angolról.
Trixie azonban éppen a le subjonctif dogát hagyta ki.

Merthogy az igéknek is vannak módjai: egészen másként
kapcsolódnak, ha olyan kifejezésekben használják őket, melyek
szándékot, kételyt, vágyat vagy megállapítást fejeztek ki. Az éjjel
bemagolta az összes fontosabb mellékmondatot: Kétlem, hogy.
Nem egyértelmű, hogy. Úgy tűnik, hogy. Előfordulhat, hogy.
Mindazonáltal. Ettől függetlenül. Mégis.

Nem kellett ez a hülye legon ahhoz, hogy megtanuljon
valamit, amit évek óta tudott. Minden negatív érzelem vagy
bizonytalanság ellenére vannak olyan szabályok, amiket követni
kell.

 
* * *

 
Ha rajta múlik, Daniel mindig gonoszokat rajzolt volna. A

szuperhősökkel nem sok mindent lehet kezdeni. Egy sor bevett
szabványnak meg kell felelniük: szögletes áll, túlfejlett vádli,
hibátlan fogsor. Az átlagot legalább fél méterrel meghaladó
magasság. Anatómiai atlaszba kívánkozó test, szálanként
kirajzolódó izmok. Magas szárú csizma, ami szuperképesség híján



közröhej tárgya lenne.
Másfelől, egy átlagos rosszfiúnak lehet hagymára, üllőre vagy

éppen palacsintára emlékeztető arca, amiben a szem kidülledhet
vagy elveszhet a bőrredők közt. Lehet kövér vagy csontsovány, a
bőre szőrös vagy gumiszerű, boríthatják hüllőpikkelyek.
Kommunikálhat villámokkal, tűzgolyókkal, egész hegyek
elnyelésével. A gonosz maga a szabadjára engedett kreativitás.

A gond csak az, hogy egyik sem lehet meg a másik nélkül.
Nem létezhet rosszfiú, hacsak nincs egy jó, akihez viszonyítjuk.
Nem létezhet jófiú, hacsak a rossz meg nem mutatja, milyen
messzire le lehet térni az ösvényről.

Daniel most is görnyedten ült rajzasztalánál, de csak az időt
múlatta. Ujjai között pörgette a szerkesztőceruzát és tenyerén
hengergette a radírt, miközben azon szenvedett, hogy sólyommá
változtassa a főszereplőt. Eltalálta a kiterjesztett szárnyakat, de a
fényes szemek és éles csőr mögött rejtőző arcot sehogy sem tudta
felruházni emberi vonásokkal.

Daniel képregényeket rajzolt. Míg Laura a tudományos
karrierjét építgette, hogy végül tanári állást kínáljanak neki a
Monroe-n, ő szabadúszóként dolgozott otthonról: mialatt Trixie ott
ült a lábainál, a DC Comicsnak rajzolt átkötő fejezeteket. Stílusa
felkeltette a Marvel érdeklődését is, sokszor hívták New Yorkba,
hogy az Ultimate X-Menen dolgozzon, de neki fontosabb volt a
családja. Egészen a múlt évig grafikai tervezésből fizette a hiteleket
(logókat és grafikai elemeket készített a cégeknek), amikor is a
Marvel – mintegy ajándékként a negyvenedik születésnapjára –
aláírt vele egy önálló projektre.

Az asztala felett őrizte Trixie egyik fényképét – nemcsak mert
szerette, de azért is, mert ihletett adott legújabb munkájához, A
tizedik körhöz. Ő és Laura. A sztori ötlete Laura Dante iránti
rajongásából eredt, míg Trixie az ösztönzőerőt adta, ezzel együtt
neki kellett megteremtenie a főhőst – Vadkarmot, akihez hasonlót
még nem látott a világ.

A képregényeket hagyományosan a kamaszkorú fiúk ízléséhez
szabták, ő azonban új koncepciót kínált a Marvelnek: egy
karaktert, aki egészen más korcsoportot célzott meg – a



képregényeken nevelkedett felnőtteket, akik messze több pénzt
áldozhatnak a hobbijukra, mint a kamaszok. Akik kosaras sztárok
aláírásával díszített tornacipőben járnak, az MTV vágóképeihez
hasonlító híradókat néznek és Nintendo DS-szel játszanak,
miközben egy üzleti megbeszélésre repülnek. Akik elsőre
azonosulnak Vadkarom alteregójával, Duncannel, a negyvenes
apával; akik számára az öregedés az igazi pokol, miközben csak
biztonságban akarják tudni a családjukat.

A képregény Duncant, az átlagapukát követte nyomon,
miközben a lányát kereste, akit az ördög elragadott Dante
poklának bugyraiba. Ha a dühe vagy a félelme elragadta, az szó
szerint kihozta belőle az állatot. Vadkarommá alakult, ennek
azonban megvolt az ára: a szupererőért cserébe le kellett
mondania emberségéről. Valahányszor Duncan sólyommá,
medvévé vagy farkassá változott, hogy megküzdjön egy
veszedelmes ellenséggel, emberi lényének egy része örökre
kitörlődött. Ezért rettegett attól, hogy amikor végül megtalálja
elveszett lányát, az már nem is fog ráismerni a lényre, akivé az ő
megmentése érdekében vált.

Daniel sóhajtva mérte fel, amit eddig sikerült papírra vetnie.
Nem a sólyom megrajzolása okozta a problémát – álmában
megcsinálta volna –, sokkal inkább az, hogy az olvasó belelássa az
embert. Nem számított újdonságnak, ha egy hős valamilyen
állattá változott, ám az ő esetében ez többlet jelentést hordozott.
Egyedüli fehérként nőtt fel alaszkai szülőfalujában, ahol anyja
tanítónőként dolgozott, miután apja felszívódott. Akiakban az
őslakosok gátlások nélkül beszéltek olyan gyerekekről, akik a
fókákkal éltek, és olyan férfiakról, akik fekete medvékkel osztották
meg a házukat. Az egyik asszony egy kutyához ment feleségül és
kutyakölyköket szült, majd amikor lehámozta róluk a prémet,
alatta igazi kisbabákra bukkant. Az állatok egy értelmes nem-
emberi kaszthoz tartoztak: rendelkeztek a tudatos döntés
képességével és az emberi tulajdonságokkal. Látni lehetett abból is,
ahogy közösen étkeztek, ahogy szerelmesek lettek, ahogy
gyászoltak. Ez oda-vissza működött – olykor az emberből is
előbújt a benne rejtőző vadállat.



Az eszkimó faluban Daniel legjobb és egyetlen barátja egy
yupik fiú volt, Cane, akinek a nagyapja magára vállalta a
feladatot, hogy megtanítsa őt halászni, vadászni és minden másra,
amire a saját apjának kellett volna megtanítania. Arra például,
hogy miután megölt egy nyulat, csendben kell maradnia, hogy az
állat szelleme beleköltözhessen. Hogy ki kell halásznia a
lazaccsontokat a folyóból, miközben azt suttogja: Ataam taik-ina.
Térjetek vissza.

Gyerekkora jó részében csak arra várt, mikor tűnhet el onnan.
Kass'aq volt, fehér kölyök, ami önmagában elegendő indok arra,
hogy belekössenek és megverjék. Mire annyi idős lett, mint most
Trixie, már részegeskedett, kárt tett mások tulajdonában, és
mindenkinek a tudtára adta, hogy nem érdemes vele cseszekednie.
Ha pedig éppen nem ezt csinálta, akkor rajzolt – olyan hősöket,
akik minden esélytelenségük dacára győzni tudtak. Tankönyvei
margóján vagy a saját tenyere vásznán rejtette el karaktereit.
Rajzolt, hogy elmeneküljön ebből a világból, ami tizenhét éves
korában végül sikerült is neki.

Miután elhagyta Akiakot, vissza se nézett. Megtanult megálljt
parancsolni az ökleinek, hogy a lapokon töltse ki minden indulatát.
Megvetette lábát a képregényiparban. Sosem beszélt alaszkai
életéről, Trixie és Laura pedig ismerte annyira, hogy ne
faggatózzon. Tipikus kertvárosi apuka lett, aki focizni tanította a
gyerekeket, grillpartikat adott és rendesen nyírta a füvet – olyan
fickó, akiről senki nem feltételezett volna semmi rosszat.

Megmarkolta a radírt, és mindenestől kitörölte a sólymot, amit
hibába próbált megrajzolni. Talán, ha inkább az ember Duncanből
indul ki, nem a bestia Vadkaromból? Fogta a szerkesztőceruzát,
hogy elkezdje leskiccelni az oválisokat és forgáspontokat, amelyek
nyomán valószínűtlen hőse fokozatosan alakot öltött. Se testhez
simuló latex, se magas szárú csizma, se idióta maszk – Duncan
szokásos jelmeze kimerült a viharvert kabátban, a nyűtt
farmerban és a gúnyos szarkazmusban. Akárcsak neki,
Duncannek is bozontos haja és sötét arcbőre volt. Akárcsak neki,
vigyáznia kellett a kamaszkorú lányára. S akárcsak neki,
Duncannek is minden tette egy olyan múltban gyökerezett, amiről



nem volt hajlandó beszélni.
Ha jobban belegondolt, a legnagyobb titokban önmagát

rajzolta meg.
 
Jason egy öreg Volvóval járt, amit a nagymamája hagyott rá.

Az üléseket még a nagyapja húzatta át rózsaszínre, a nagyi
kedvenc színére, a nyolcvanötödik születésnapja alkalmából. Jason
elárulta Trixienek, hogy korábban le akarta szedni a huzatot, de
végül úgy gondolta, ki ő, hogy bekavarjon egy ilyen szerelembe?

A hokiedzés tizenöt perccel korábban ért véget. Trixie zsebre
dugott kézzel várakozott a hidegben, amíg Jason le nem jött a
pályáról. A fiú vállára vetette hatalmas zsákját, és nevetgélve
lépdelt Moss mellett.

A remény ugyanúgy patológiásan hozzátartozik a
pubertáskorhoz, mint a pattanások és az ámokfutó hormonok. A
kamasz talán cinikusnak tűnik a világ szemében, de ez csak az
önvédelmi mechanizmusa, a külső páncélja, mert túlságosan kínos
lenne bevallani, hogy a sorozatos csapások ellenére még nem adta
fel teljesen.

Amikor Jason észrevette, Trixie igyekezett úgy tenni, mintha
nem látná arcán azt a kifejezést – a sajnálkozást vagy talán
lemondást. Inkább arra a tényre koncentrált, hogy egyedül indul
felé.

– Hé – köszönt neki színtelen hangon. – Haza tudnál vinni?
Jason épp csak annyit habozott, hogy belül újra a dugájába

dőljön, azután bólintott és kinyitotta az ajtót. Trixie becsusszant az
ülésre, míg Jason bedobta a cuccát, elfordította a kulcsot és
felkapcsolta a fűtést. Trixie agyában ezer kérdés rajzott – Hogy
ment az edzés? Szerinted megint fog havazni? Nem hiányzom? –,
de meg se tudott szólalni. Túl sok volt ez az egész, újra itt ülni
ebben a rózsaszín kagylóban, kartávolságnyira Jasontől, ahogy
korábban százszor is.

Jason kitolatott a parkolóból és megköszörülte a torkát.
– Jobban vagy már?
Minél jobban? gondolta Trixie.
– Ma kimentél pszichóról – emlékeztette Jason.



Mintha egy másik korban történt volna. Trixie a füle mögé
tűrte a haját.

– Ja – felelte, és lesütötte a szemét. Arra gondolt, hogyan
markolta meg előre a sebváltót, hogy amikor Jason érte nyúl,
automatikusan megfogja a kezét. Most inkább a combja alá
csúsztatta a kezét és megmarkolta az üléshuzatot, hogy ne
csináljon semmi hülyeséget.

– Amúgy mit csinálsz itt? – kérdezett rá Jason.
– Kérdezni akartam valamit. – Trixie nagy levegőt vett, hogy

összeszedje magát. – Hogy csinálod?
– Mit?
– Ezt az egészet. Tudod. Bejársz az órákra, az edzésekre.

Végigcsinálod a napot. Úgy teszel, tudod, mintha nem számítana.
Jason elfojtott egy káromkodást és félreállt. Átnyúlt az ülésen,

és hüvelykjével végigsimított az arcán; Trixie mostanáig észre sem
vette, ha sír.

– Trix – sóhajtott fel. – Tudod, hogy számít.
A könnyei egyre gyorsabban potyogtak.
– De hát szeretlek. – Nem tudta egyetlen laza kézmozdulattal

átkapcsolni a váltót, hogy kitolasson az érzésből; nem tudta csak
úgy kiereszteni magából az emlékeket, melyek keserű savként
gyűltek össze a gyomra mélyén, miután a szíve már nem tudott
mit kezdeni velük. Nem hibáztatta Jasont – ő sem szerette magát,
amikor így viselkedett –, de akkor sem lehetett újra az a lány, aki
azelőtt volt, hogy találkoztak. Az a lány már nem létezett – mi lesz
most vele?

Jason megingott, látta rajta. Amikor átnyúlt a konzol felett,
hogy megölelje, a nyakába fúrta arcát és ajkain érezte bőrének
sósságát. Köszönöm, mormolta, köszönöm Isten vagy Jason, vagy
mindkettő.

A fiú szavai felborzolták haját a füle mögött.
– Be kell ezt fejezned, Trixie. Vége.
A mondat – az ítélet – úgy hullt le közéjük, mint a nyaktiló.

Trixie elhúzódott, dzsekijének pufi ujjába törölte a szemét.
– Ha ez rólunk szól – suttogta –, akkor hogy dönthetsz te

egyedül?



Amikor a fiú nem válaszolt – nem tudott válaszolni –,
elfordult és kifelé meredt a szélvédőn. Kiderült, hogy még most is a
parkolóban vannak. Nem mentek sehová. Nem jutottak sehová.

 
Hazafelé Laura végig azon gondolkodott, hogyan mondja meg

Sethnek. Bármilyen hízelgő, hogy egy huszonéves fiú vonzónak
talál egy harmincnyolc éves asszonyt, ez az egész helytelen –
végtére is, egyetemi tanár, feleség és családanya. Egy másik
valósághoz tartozik – a kari értekezletek, tudományos publikációk
és a dékánnál tartott vitaestek világába –, nem is beszélve a
szülőikről Trixie iskolájában, az aggodalomról lelassuló
anyagcseréje miatt, és döntésről, hogy spórolhat-e azon, ha
átmegy egy másik mobilszolgáltatóhoz. Mindezek fényében ugyan
mit számít, ha Seth mellett úgy érzi magát, mint egy kívánatos
nyári gyümölcs, ami mindjárt lepottyan az ágról – ahogy Daniel
mellett emberemlékezet óta nem?

Mint kiderült, helytelenül cselekedni szédítő adrenalinlöket,
Seth pedig rejtelmes, kiforratlan és kiszámíthatatlan – te jó ég,
már attól gyorsabban hajt, ha csak rágondol. A férje, másfelől,
szolid, megbízható és a legrendesebb ember egész Maine-ben.
Daniel sosem felejti el kitenni a kukát és előző este lefőzni a kávét,
mert tudja róla, hogy elviselhetetlen, ha nem jut hozzá azonnal a
reggeli koffeinadagjához; sosem panaszkodik, amiért
háztartásbeliként egy évtizeddel tovább tartott, amíg megvetette a
lábát a képregényiparban. Olykor röhejes módon szinte
feldühítette ez a tökéletesség, mintha az lenne a kizárólagos célja,
hogy rávilágítson az ő önzésére. Persze, ezért is csak magát
okolhatja – talán nem ő volt az, aki ultimátumot adott neki; aki
közölte vele, hogy meg kell változnia?

Az a probléma (ha egyszer az életben tényleg őszinte akar
lenni magával), hogy amikor előállt ezzel a követeléssel, csak arra
fókuszált, amire úgy gondolta, hogy szüksége van. Elfelejtette
számba venni mindazt, amit veszíthetett. Pontosan azt szerette
legjobban Sethben – a tiltott viszony izgalmát; a tudatot, hogy a
hozzá hasonló nők nem kavarnak a hozzá hasonló férfiakkal –,
amiért annak idején Danielbe is beleszeretett.



Eljátszott az ötlettel, hogy bevallja neki a viszonyt, de mi jó
származhatott ebből – túl azon, hogy fájdalmat okozott neki?
Akkor már inkább túlkompenzál. Megfojtja a kedvességével.
Mintafeleség lesz, a legjobb anya, a legfigyelmesebb szerető.
Kárpótolja Danielt azért, aminek az elvesztése remélhetőleg fel se
tűnt neki.

Maga Dante mondja, hogy a paradicsomba a poklokon át
vezet az út.

A visszapillantó tükörben villogó bazári fényekre lett figyelmes.
– Basszus — mormolta, ahogy félreállt, Toyotája mögött a

rátapadt rendőrautóval.
Magas rendőr indult felé, sziluettje élesen kirajzolódott a

fényszóró sugarában.
– Jó estét, hölgyem. Tudja, hogy túlságosan gyorsan hajtott?
Nyilvánvalóan nem, gondolta Laura.
– El kell kérnem a jogosítványát és. Stone professzor? Maga

az?
Laura felnézett a rendőr arcára. Nem tudta hová tenni, de elég

fiatalnak tűnt, akár taníthatta is. Felvette legjámborabb
arckifejezését. Vajon elég jó osztályzatot adott neki, hogy megússza
a cetlit?

– Bernie Aylesworth – mosolygott rá a rendőr. – Utolsó
évesként jártam a Dante-óráira, még 2001-ben. Előző évben
lemaradtam róluk.

Laura pontosan tudta, milyen népszerű – Dante-kurzusát
magasabbra értékelték még a Bevezetés a fizikába előadásoknál is,
pedig ott Jeb Wetherby ágyúval lődözött, hogy bemutassa a
lövedékek pályagörbéjét. A Monroe Egyetem nem hivatalos
kézikönyve szerint a legtöbb diák legszívesebben vele ült volna le
sörözni. Vajon Seth olvasta? jutott eszébe hirtelen.

– Ezúttal megússza egy figyelmeztetéssel – könyörült meg
rajta Bernie, mire eltűnődött, hol volt hat hónappal korábban,
amikor igazán szüksége lett volna erre. A rendőr elmosolyodott,
ahogy felé nyújtotta a ropogós papírlapot. – Na, és hová siet
ennyire?

Nem valahová sietek, gondolta, hanem valahonnan.



– Haza – felelte. – Hazafelé tartok. – Kivárta, amíg Bernie
visszaül a rendőrautóba, mielőtt bűnbánó mozdulattal kitette az
indexet és visszatért az útra. Jóval a sebességhatár alatt maradt, az
útra fókuszált, és olyan figyelmesen vezetett, mintha végig
szemmel tartanák.

 
– Elmegyek – közölte Laura abban a pillanatban, amint

belépett az ajtón. Daniel felnézett a konyhai pultról, ahol éppen
brokkolit aprított a vacsorához. A tűzhelyen már sercegett a
fokhagyma.

– Csak most jöttél – emlékeztette Daniel.
– Tudom. – Laura felemelte a fedőt, hogy magába szívja az

illatot. – Mennyei. Bárcsak maradhatnék.
Daniel nem tudta volna megmondani, mitől annyira más –

talán ahhoz a tényhez lehetett köze, hogy amikor azt mondta,
szívesen maradna, ezúttal elhitte neki. Máskor csak azért
szabadkozott, mert tudta, hogy ez várja tőle.

– Mi lesz? – kérdezte Daniel.
Laura hátat fordított neki és nekiállt szétválogatni a postát.
– Az a kari értekezlet, amit mondtam.
Nem mondta, s ezt a férje is tudta. Lebontotta sálját és lerázta

kabátját, hogy mindkettőt a szék támlájára vesse. Fekete
kosztümöt és hótaposót viselt, ami mindenfelé kis latyakfoltokat
hagyott.

– Trixie?
– A szobájában.
Kinyitotta a hűtőt, és töltött magának egy pohár vizet.
– Az a hibbant költő ki akar robbantani egy puccsot – csóválta

a fejét. – Egyetemi professzorokkal tárgyal, bár nem hinném, hogy
tudatában lenne, mi, – Hirtelen éles csattanás hallatszott; Daniel
még épp időben pördült meg, hogy lássa a padlón szétrobbanó
üvegpoharat. A kiömlött víz elkezdett becsorogni a hűtő alá. –
Basszus! – kiáltott fel Laura, ahogy letérdelt, hogy felszedegesse a
cserepeket.

– Majd én. – Daniel papírtörlőt dobott a terjengő tócsára. –
Lassíts egy kicsit. Vérzel.



Laura úgy meredt a tátongó sebre a hüvelyujján, mintha
valaki máshoz tartozna. Daniel közelebb lépett, hogy tiszta
konyharuhába bugyolálja a kezét. Centikre térdeltek egymástól a
padlón, és nézték a vért, ahogy átitatta a kockás anyagot.

Daniel az idejére sem emlékezett, amikor Laurával ilyen közel
kerültek egymáshoz. Már egy csomó mindenre nem emlékezett –
a felesége szuszogására, mielőtt elragadta volna az álom; arra a kis
félmosolyra, ami úgy bukott ki belőle, mint egy titok, ha valami
meglepetésként érte. Próbálta meggyőzni magát, hogy elfoglalt,
ahogy a trimeszterek elején mindig. Nem kérdezett rá, hogy szó
van-e esetleg valami másról, mert nem akarta hallani a választ.

– El kell látnunk a sebed. – Könnyűnek és finomnak érezte a
csuklócsontokat, mintha törékeny porcelánt tartana a kezében.

Laura kiszabadította magát.
– Jól vagyok – erősködött, és sietve felállt. – Csak egy kis

karcolás. – Egy pillanatig meredten nézett a férjére, mintha ő is
tudná, hogy egészen másfajta beszélgetés zajlik köztük, amit
inkább egyikük se folytatna le.

– Laura... – Daniel is felállt, de a felesége már hátat fordított
neki.

– Tényleg át kell vedlenem.
Elnézte távolodó alakját, hallotta lépteit a felfelé tartó fokokon.

Már megtetted, gondolta.
 
– Nem igaz – nyögött fel Zephyr.
Trixie felhúzta pulóverét és meredten nézte karján a

vágásokat, a dühös kis vonások vörös hálóját.
– Akkor jó ötletnek tűnt – vont vállat. – Csak mentem, amíg a

jégpályánál lyukadtam ki. mintha jel lenne, tudod. Ha beszélek
vele.

– Trix, Jason nem akar beszélni veled. Szerintem távoltartási
végzést fog kérni. – Zephyr felsóhajtott. – Tisztára Végzetes
vonzerő.

– Végzetes mi?
– Egy ősrégi film. Tudod, amiben még nincs Paul Walker.
Trixie beékelte a telefont a válla és a füle közé, közben



óvatosan elcsavarta az apja műterméből elcsent szike végét.
Előbukkant a penge kis ezüst trapéza.

– Bármit megtennék, csak hogy visszakapjam. – Behunyta a
szemét, ahogy végighúzta a pengét a bal karján. Magában tartotta
a levegőt, és elképzelte, hogy megnyit egy szellőzőt, amelyen át
eltávozik ez a hatalmas feszültség.

– Addig ezt kell hallgatnom, amíg leérettségizünk? – kérdezte
Zephyr. – Mert ha igen, a saját kezembe kell vennem az ügyet.

S ha az apja épp most kopog be hozzá? Ha bárki, akár Zephyr
is rájön, hogy ezt csinálja magával? Talán nem is
megkönnyebbülést érez, hanem szégyent. Mindkettő olyan,
mintha kiürülne a teste.

– Szóval, akarod, hogy segítsek? – kérdezte Zephyr.
Trixie a vágásra préselte a tenyerét, hogy elzárja a vér útját.
– Hahó? – hallotta Zephyrt. – Ott vagy még?
Trixie felemelte a kezét. A vér buján és igézően csillant a

tenyerén.
– Ja – sóhajtott fel. – Azt hiszem.
 
– Tökéletes időzítés – mosolyodott el Daniel, amikor

meghallotta Trixie döngő lépteit. Két személyre terített, de ahogy
megfordult, lánya kabátban és táskával a kezében állt előtte. Haja
előbuggyant csíkos kötött sapkája alól.

– Ó – pislogott Trixie az ételre. – Zephyr áthívott, hogy
aludjak náluk.

– Vacsora után mehetsz is.
Trixie beharapta az alsó ajkát.
– A mamája. szóval vacsorára vár.
Daniel hétéves kora óta ismerte Zephyrt – a nappaliban ült,

míg ő és Trixie előadta a pompontáncot, amit aznap délután talált
ki, vagy együtt énekelt a rádióval, vagy talajgyakorlatokat
mutatott be. Még most is hallotta tapsolós mondókájukat: Mit
csinál a kis kezem? Te is tudod, mondd velem!

Múlt héten, amikor hazaért a bevásárlásból, egy idegent talált
a konyhában, ahogy a katalógusa fölé hajolt. Jó a segge, gondolta,
amíg fel nem egyenesedett és ki nem derült, hogy Zephyr az.



– Hé, Mr. Stone – köszönt neki. – Trixie a fürdőben van.
Nem vette észre, ahogy elvörösödött, sem azt, hogy még
Trixie érkezése előtt elhagyta a konyhát. A kanapén ücsörgött

a nagy papírzacskóval, a fagyi bágyadtan olvadozott a mellkasán,
miközben azon tűnődött, más apák is elkövetik-e ugyanezt a hibát,
ha történetesen Trixie-be botlanak.

– Hát – vonta meg a vállát –, akkor elteszem a maradékot. –
Felállt, hogy előhalássza a slusszkulcsot.

– Ja, nem kell elvinned. Tudok járni.
– Sötét van – mutatott rá Daniel.
Trixie kihívta maga ellen a tekintetével.
– Azért szerintem kibírok három sarkot. Nem vagyok már

kiskorú, apa.
Daniel nem tudta, mit mondjon. Az ő szemében igenis az volt.
– Akkor még Zephyr előtt elmehetsz szavazni, beléphetsz a

hadseregbe és bérelhetsz egy autót... várjunk csak, nem is.
Mégiscsak kiskorú vagy.

Trixie a plafonra emelte a tekintetét, ahogy lehúzta a
kesztyűjét és a sapkáját.

– Azt hittem, Zephyrnél vacsorázol.
– Ja, csak nem akarom, hogy egyedül kelljen megenned az

egészet.
Daniel lerogyott a szemközti székre. Hirtelen eszébe jutott

Trixie balettórája – mennyit küszködött, hogy kontyba fogja a
haját még a foglalkozás megkezdése előtt. Az apukák közül mindig
csak ő volt jelen; más feleségek siettek a segítségére és mutatták
meg, hogyan tűzze fel és rögzítse hajlakkal a rakoncátlan fürtöket.

Első és egyetlen balettelőadásán Trixie rénszarvast alakított a
Diótörőben. Fehér balett-trikót, agancsos fejpántot és nagy, piros
szarvasorrot viselt. A szemét se tudta levenni róla abban a három
percben és huszonkét másodpercben, amit a színpadon töltött.

Most sem akarta levenni róla a szemét, csakhogy ez az
újkeletű érettség azt jelentette, hogy a tánc tekintélyes része
valahol máshol zajlott.

– És, hová mentek? – érdeklődött.
– Nem tudom. Gondolom, kiveszünk valami filmet. Te mit



csinálsz?
– Ó, én ugyanazt, amit mindig, ha egyedül vagyok. Pucéron

táncolok, nézem a jóscsatornát, rákot gyógyítok és elintézem a
világbékét.

Trixie elmosolyodott.
– Kitakarítanád a szobámat is?
– Nem tudom, lesz-e rá időm. Attól függ, mennyire tudok szót

érteni Észak-Koreával. – Piszkálgatta kicsit az ételét, evett néhány
falatot, azután a szemetesbe lapátolta a többit. – Oké, most már
hivatalosan is szabad vagy.

Trixie felpattant és vállára vetette táskáját, ahogy az ajtó felé
indult.

– Kösz, apa.
– Bármikor – felelte, de a szó az ellentétére fordult, mintha ő

kuncsorogna azokért a percekért, amiket már nem kaphat meg a
lányától.

 
Nem hazudott. Nem nagyobbat, mint kiskorában az apja,

amikor azt ígérte neki, hogy egyszer majd lesz kutyája, de nem
lett. Csak azt mondta, amit a másik hallani akart. Mindenki arról
beszélt, hogy a legjobb szülő-gyerek kapcsolatokban jelen van az
őszinte és nyílt kommunikáció, de Trixie tudta, hogy ez rohadtul
nem igaz. A legjobb kapcsolatok azok, amelyekben mindkét fél
kínosan ügyel rá, hogy ne okozzon csalódást a másiknak.

Nem hazudott, vagyis nem igazán. Tényleg Zephyrhez készült.
Tényleg azt tervezte, hogy ott alszik.

Csakhogy Zephyr anyja hétvégére elutazott, hogy
meglátogassa Zephyr bátyját a Wesleyan Főiskolán, így aznap
estére nemcsak Trixie kapott meghívót. Egy csomó más kölyök is
eljött, köztük sokan a hokicsapatból.

Például Jason.
Trixie lebukott Mrs. Argobath házának kerítése mögé,

felnyitotta a hátizsákját és előhúzta a farmert, amiből annyira
kilátszott a hasa, hogy csak itt merte felvenni. Már egy hónapja
beszerezte és azóta rejtegette az apja elől, tudván, hogy
szívszélhűdést kapna, ha meglátná ebben. Miután kibújt a



melegítőből és bugyiból – basszus, tényleg lehűlt a levegő! –,
belepasszírozta magát a farmerbe. Kutatni kezdett a cuccok után,
amiket az anyja szekrényéből emelt el. Lassan már egy méretet
hordanak. Igazából azt a dögös, magas sarkú fekete csizmát
akarta kölcsönvenni, de sehol se találta, így be kellett érnie egy
láncszemekből álló övvel és az egyszerű fekete blúzzal, amit anyja
egyik évben ujjatlan bársonyfelsővel viselt a tanszék karácsonyi
vacsoráján. Az ujjai nem látszottak át annyira, hogy elárulják a
vágásokat borító kötést, azt viszont totál látni lehetett, hogy csak
fekete szatén melltartót visel alatta.

Felhúzta dzsekijén a cipzárt, fejébe húzta sapkáját és
továbbindult. Őszintén szólva, még így sem bízott igazán abban,
hogy képes lesz megvalósítani Zephyr ötletét. Érd el, hogy ő
kuncsorogjon nálad, tanácsolta a legjobb barátnője. Tedd
féltékennyé.

Legfeljebb akkor, ha teljesen kiüti magát.
Na, ezen már érdemes elgondolkodni. Az ember akármire

képes, ha be van tépve.
Talán nem lesz olyan nehéz. Ha csak egyetlen estére valaki

más – bárki más – lehet, addig se kell Trixie Stone-nak lennie.
 
Az emberi szív is apróbb darabokra törik, ha nagy

magasságból zuhan le. Seth a futonon feküdt, ahol az ágynemű az
általa sodort cigaretták és – amit még jobban szeretett – Laura
illatát árasztotta. Még most is sajgott a teste a szótól, mintha egy
eldörrenő vadászpuska vállba rúgta volna. Vége.

Laura kiment a fürdőbe, hogy összekapja magát. Seth tudta,
milyen hajszálvékony vonal választja el a kötelességtudatot és a
vágyat – azt hisszük, a biztonságos oldalán járunk, aztán már le is
pottyantunk a másikon. Idióta módon azt gondolta, hogy rájuk
nem vonatkoznak a szabályok. Azt gondolta, hogy a korkülönbség
dacára ő lehet Laura jövője. Csak azzal nem számolt, hogy mégis a
múltját választja.

– Az lehetek, ami csak akarsz – ígérte neki. Kérlek, tette
hozzá, félig kérdő, félig felszólító módban.

Amikor megszólalt a csengő, kis híján ki se nyitotta. Más se



hiányzott, de a csengő csak nem akart elhallgatni. Amikor végül
kinyitotta az ajtót, egy kölyköt látott odakint, az árnyak között.

– Később – mordult fel, és már rácsukta volna az ajtót.
Húszdollárost nyomtak a markába.
– Figyelj – sóhajtott fel Seth –, én már nem csinálom ezt.
– Valamid csak van. – Két újabb húszas landolt a tenyerén.
Habozni kezdett. Nem hazudott – tényleg nem maradt egy

szál füve se –, viszont nem könnyű nemet mondani hatvan
dodóra, ha valaki egy hete tésztalevesen él. Belegondolt, mennyi
ideje maradt, mielőtt Laura kilép a fürdőből.

– Itt várj – mordult fel.
A régi gitárban tartotta a cuccot, aminek a fele húrja

hiányzott. A viharvert tokon mindenféle matricák virítottak –
Isztambul, Párizs, Bangkok –, köztük a lökhárító szöveg: HA EL
TUDOD EZT OLVASNI, KOPJ LE!

Amikor Laura először látogatta meg, keresett neki valami piát,
majd arra jött vissza, hogy a maradék húrokat pengeti, de nem
veszi ki a gitárt a tokjából. Játszol? kérdezte tőle.

A nő ledermedt, de csak egy pillanatra. Összecsapta és
félredobta a tokot. Az a játéktól függ, felelte.

Most benyúlt a gitár testébe, és kotorászni kezdett.
Filozofikusan tekintett mellékesére: a suli egy vagyonba kerül, az
állatorvosi kisegítő állásából a bérletet alig tudja fizetni, de a
gandzsa eladása amúgy se különbözik attól, mintha sört venne a
kísérletező kedvű kölyköknek. Ez nem olyan, mintha kokót vagy
hernyót árulna, ami rendesen haza tudja vágni az embert. Ezzel
együtt nem akarta, hogy Laura tudomást szerezzen a dologról.
Tudta, mit gondol a politikáról, a pozitív diszkriminációról és egy
gyengéd cirógatásról a megfelelő helyeken, de azt nem, hogyan
reagálna, ha kiderülne, hogy dílerkedik.

Végül megtalálta a keresett fiolát.
– Elég kemény cucc – figyelmeztette a kölyköt.
– Mit csinál?
– Felrepít a hetedik égbe. – Seth hallotta, hogy a fürdőben

abbamaradt a vízcsobogás. – Kell vagy sem?
A kölyök elvette a fiolát és beleolvadt az éjszakába. Seth épp



akkor csukta be az ajtót, amikor Laura kivörösödött és felpüffedt
szemmel kilépett a fürdőből. Azonnal megtorpant.

– Kivel beszéltél?
Bár Seth legszívesebben az egész világon szétkürtölte volna,

mennyire szerelmes, Laura túl sok mindent veszíthetett: az állását,
a családját. Tudhatta volna – aki ennyire igyekszik észrevétlenné
válni, az őt sem fogja soha igazán észrevenni.

– Senkivel – felelte keserűen. – Biztonságban van a mocskos
kis titkod.

Elfordult, hogy nem kelljen látnia, amikor a nő elhagyja.
Hallotta nyílni az ajtót, érezte hátán a hideg levegőt.

– Nem te vagy az, akit szégyellek – suttogta Laura, mielőtt
kilépett az életéből.

 
Zephyr kiosztotta a rúzsokat: neonrózsaszínt, emós feketét,

skarlátot, szilvakéket. Trixie kezébe is nyomott egyet. Aranyszínű
volt. Trixie átfordította, hogy elolvassa a nevét: Életteli Ragyogás.

– Tudod, mit kell tenned, ugye? – mormolta Zephyr.
Tudta. Még sosem játszott Szivárványt, de eddig nem is kellett.

Helyette mindig Jasonnel volt.
Amint megérkezett Zephyrhez, barátnője lefektette az

alapszabályokat, melyek garantálták számára a tuti sikert. Először
is, nézzen ki dögösen. Másodszor, igyon meg mindent, amit talál.
Harmadszor – ez a legfontosabb –, ne szegje meg a két és fél órás
szabályt. Ennyi időnek kell eltelni, mielőtt szóba állhat Jasonnel.
Ezalatt nyugodtan flörtölhet bárkivel, csak vele nem. Zephyr
szerint Jason arra számít, hogy most is tapadni fog rá. Ha az
ellenkezője történik – ha azt látja, hogy más srácok rányomulnak,
közben meg mindenkitől azt hallja, hogy csúnyán elcseszte –, lesz
min gondolkodnia.

Csakhogy Jason mostanáig nem jelent meg. Zephyr arra
utasította, hogy csak tartsa magát a két és fél órás tervhez, és
hasítson, mire Jason felbukkan, hadd lássa ő is, milyen jól érzi
magát nélküle. Trixie e célból egész éjjel táncolt, bárkivel, aki mellé
csapódott, vagy partner híján egyedül. Addig ivott, amíg már
forgott vele a világ. Belehuppant olyan fiúk ölébe, akik francot se



érdekelték, és elhitette velük, hogy semmit sem élvez ennyire.
Elnézte tükörképét a foncsorozott ablaküvegben, miközben

feltette a rúzst. Úgy nézett ki tőle, mint a csajok az MTV-
videókban.

Az ilyen bulikon mostanában három játék ment nagyon. A
Virágszedés olyan volt, mint a szex kongaváltozata: valaki csinálta
egy fiúval, aki csinálta valamelyik lánnyal, aki csinálta egy másik
sráccal, és így tovább, amíg vissza nem jutottak az elejére. A
Pókerarcnál egy csomó srác ült letolt gatyával az asztalnál,
rezzenéstelen arccal, miközben egy lány az asztal alatt
lepippantotta valamelyiket – a többinek pedig ki kellett találniuk,
ki a szerencsés.

A Szivárvány ezt a kettőt kombinálta. Tucatnyi lány
különböző színekkel kirúzsozta magát, mielőtt lecumizta a fiúkat,
akik közül az nyert, akinek a buli végére a legtöbb színben játszott
a farka.

Egy felsős, akit Trixie nem ismert, kézen fogta és magával
húzta Zephyrt. Nézte, ahogy a fiú leül a kanapéra és ahogy
barátnője elhervadt virágként omlott a lábaihoz. Lángoló arccal
fordult el.

Ez nem jelent semmit, mondta Zephyr.
Csak akkor fáj, ha hagyod.
– Hé.
Trixie megfordult, és szembetalálta magát egy sráccal, aki őt

bámulta.
– Ö... hé.
– Van kedved… leülni?
Szőke volt, míg Jason egészen sötét. Barna szemű, nem kék.

Azon kapta magát, hogy nem úgy tekint rá, kicsoda, hanem hogy
ki nem.

Elképzelte, mi lenne, ha Jason besétálna és meglátná, hogy
másvalaki van a szájában. Belegondolt, hogy azonnal felismerné-
e. Neki is karót döfnének-e a szívébe, mint neki, valahányszor látja
őt Jessica Ridgeley-vel?

Vett egy nagy levegőt, azzal odavezette a fiút – mi is a neve?
számít ez? – a kanapéhoz. Útközben felkapott egy sört az asztalról



és leküldte. Azután letérdelt a fiú lábai közé és belecsókolt a
szájába. Összekoccant a foguk.

Lenyúlt és kicsatolta az övét, közben elég hosszú időre lenézett,
hogy lássa a bokszeralsóját. Behunyta a szemét és próbálta
elképzelni, milyen lenne, ha a zene basszusa át tudna hatolni a
bőre pórusain.

A fiú belemarkolt a hajába, hogy lenyomja a fejét, le
egyenesen a tökére. Pézsmaillatot érzett, nyögést hallott valahol a
szoba túlsó felén, azután a fiú már a szájában is volt, ő pedig
elképzelte, ahogyan ajkának aranyszemcséi körüllengik, mint a
tündérpor.

Azután öklendezve ellökte magát. Még akkor is a szájában
érezte, amikor kitámolygott a lüktető nappaliból és a bejárati ajtón
kirontva teleokádta Mrs. Santorelli-Weinstein hortenziáit.

Ha csak szórakozik anélkül, hogy bármit érezne, az egész talán
tényleg nem jelent semmit… de akkor talán ő sem. Arra gondolt,
hogy valami baj lehet vele, amiért nem képes úgy viselkedni, mint
Zephyr – lazán és flegmán, mint akinek semmi se számít. Tényleg
ez kell a pasiknak? Vagy csak a lányok hiszik, hogy ez kell nekik?

Reszkető kézzel megtörölte a száját és lerogyott a lépcsőre. A
távolban kocsiajtó csapódott, azután meghallotta a hangot, ami
minden éber pillanatában kísértette.

– Ne már, Moss. Csak egy taknyos elsős. Mi lenne, ha
passzolnánk a bulit?

Trixie addig meredt a járdára, amíg fel nem bukkant Jason,
körötte az utcai lámpák dicsfényével, maga mellett a legjobb
barátjával. Egyenesen Zephyr ajtaja felé tartottak.

Megpördült, elővette zsebéből a rúzst és felvitt egy új réteget.
Sziporkázott a sötétben. Viaszosnak érezte, mint egy maszkot –
mintha az egész nem is lenne valóságos.

 
* * *

 
Laura telefonált, hogy ha már a kampuszon van, bent marad

és megpróbálja utolérni magát az osztályozással. Az is lehet, hogy
az irodájában alszik.



Itthon is dolgozhatnál, jegyezte meg Daniel, miközben
igazából úgy értette: Miért olyan a hangod, mintha sírtál volna?

Nem, itt jobban tudok haladni, válaszolta Laura, miközben
igazából úgy értette: Kérlek, ne faggatózz.

Szeretlek, mondta ki Daniel, amit Laura nem.
Amikor a másik felünk hiányzik, az ágyunk sem ugyanolyan.

Üresség tátong a túlsó oldalon, kozmikus fekete lyuk, amitől jobb,
ha távol tartjuk magunkat, különben beszippantanak az emlékek.

Daniel állig felhúzta a takaróját, miközben a televízió tovább
villódzott zöldes fényével.

Mindig úgy gondolta, ha valaha is félrelép egyikük, ő lesz az.
Laura sosem szegné meg a szabályokat, még egy gyorshajtással se,
neki viszont terjedelmes bűnlajstroma van, ami idővel biztosan
börtönbe juttatta volna, ha nem ismeri meg a szerelmet. Azt hitte,
a hűtlenséget ugyanúgy el lehet fedni, mint az öv alá betűrt
gyűrött inget – apró külalaki hiba, amit másoknak nem feltétlenül
kell látniuk –, csakhogy a megcsalásnak önálló illata volt, ami
akkor is Laura bőréhez tapadt, ha épp a zuhany alól lépett ki. Kicsit
hosszabb időbe telt felismernie a fanyar és citromos aroma valódi
természetét: a kései és váratlan magabiztosságot.

Néhány nappal korábban Trixie a vacsoránál felolvasott egy
feladványt a pszichológiatankönyvéből: Egy nő az anyja
temetésén találkozik egy ismeretlen férfival, akit még sosem látott,
mégis azt hiszi, hogy ő a tökéletes szellemi társa. A körülmények
miatt nem kéri el a számát, utána pedig már sehol sem találja.
Néhány nappal később megöli a saját nővérét. Miért?

Laura úgy gondolta, hogy a nővérnek viszonya lehetett a
férfival, míg Daniel szerint az egésznek az örökséghez lehetett
köze. Gratulálok, közölte Trixie, egyikőtök se pszichopata. Azért öli
meg a nővérét, mert reméli, hogy a pasi azon a temetésen is
felbukkan. Ha felteszik ezt a kérdést, a legtöbb sorozatgyilkos
helyesen válaszol.

Később, amikor Laura már békésen aludt mellette, Danielnek
eszébe jutott még egy magyarázat. Trixie szerint a nő a temetésen
szerelmes lett, s mint bármilyen katalizátor, a szerelem is
alapjaiban változtatja meg a felállást. Ha a szerelem belép a képbe,



az ember bármilyen őrültségre képes. Ha a szerelem belép a képbe,
hajlamos elmosni a határt jó és rossz között.

 
Fél háromra járt, és Trixie blöffölt.
Mostanra lecsengett a buli. Már csak négyen maradtak:

Zephyr és Moss, Trixie és Jason. Trixie-nek sikerült kimaradnia a
Szivárványból azon az áron, hogy benevezett egy kocsmai
ivóversenybe Moss-szal és Jasonnel. Amikor Zephyr rátalált,
méltatlankodva félrevonta. Mikor lett ilyen prűd? Nem arról kéne
szólnia a bulinak, hogy féltékennyé teszi Jasont? Trixie erre
visszament Mosshoz és Jasonhöz, és azt javasolja, játszanak
vetkőzős pókert.

Most már elég régóta csinálták, hogy számítson minden kör.
Jason egy ideje kiszállt; csak állt karba tett kézzel a falnál és nézte,
hogy alakul a játék.

Zaphyr cirkalmas mozdulattal kiterítette a lapjait: két pár,
hármasok és bubik. Moss elvigyorodott a szemközti kanapén.

– Ez meg itt egy sor.
Zephyr máris levette a cipőjét, a zokniját és a nadrágját. Most

felállt és elkezdte lehámozni magáról a pólóját. Melltartóban indult
Moss felé, nyaka köré vetette a pólóját, azután olyan érzéki
lassúsággal csókolta meg, hogy a fiúnak a feje búbja is harsány
rózsaszínben játszott.

Miután visszaült, vetett egy pillantást Trixie-re, mintha azt
mondaná: így kell ezt csinálni.

– Keverjünk – javasolta Moss. – Látni akarom, tényleg szőke-
e.

Zephyr Trixie-hez fordult.
– Keverjünk. Látni akarom, tényleg pasi-e.
– Hé, neked mid van, Trixie? – jutott Moss eszébe.
Trixie-vel forgott a világ, viszont magán érezte Jason

tekintetét. Talán most jött el a pillanat, hogy bevigye a gyilkos
döfést. Zephyrr e nézett, hátha kap egy kis biztatást, de a
barátnőjét túlságosan lekötötte, hogy fenntartsa Moss figyelmét.

Úristen, ez lesz a tuti.
Ha az egész bulinak az a célja, hogy féltékennyé tegye Jasont,



van-e biztosabb módszer, mint ha rányomul a legjobb haverjára?
Felállt és egyből belehuppant Moss ölébe. Ahogy a fiú

átkarolta, lapjai lepotyogtak az asztal lapjára: kör kettes, káró
hatos, treff királynő, treff hármas, pikk nyolcas. Moss elnevette
magát.

– Jesszusom, Trixie, életemben nem láttam ilyen tré lapokat.
– Ja, Trix – vetett rá sokatmondó pillantást Zephyr. – Te

akartad.
Trixie bizonytalan tekintettel nézett vissza rá. Zephyr azért

tudja, hogy csak azért flörtöl Moss-szal, mert így akarja
féltékennyé tenni Jasont, nem? Mielőtt még telepátia útján
megértette volna ezt vele, Moss megrángatta a melltartója pántját.

– Azt hiszem, vesztettél. – Elvigyorgott, hátradőlt és várta,
melyik ruhadarabját veszi le.

Trixie ruházata mostanra lefogyott fekete melltartójára, nagy
sebtapaszára és csípőfarmerjére, amit bugyi nélkül viselt. Nem
tervezte, hogy bármelyiktől is megválik, viszont kitalált valamit –
majd leveszi a fülbevalóját. A fülcimpájához emelte bal kezét, csak
hogy rádöbbenjen: elfelejtette felvenni. Az arany karikák békésen
pihentek az öltözőasztalán, a szobájában, ahol hagyta őket.

Már levette az óráját, nyakláncát és a hajcsatját. Még a
bokaláncát is. A pír felkúszott a válláról – a csupasz válláról – az
arcára.

– Passzolok.
– Osztás után nem lehet passzolni – közölte Moss. – A szabály

az szabály.
Jason ellökte magát a faltól és közelebb lépett.
– Hagyd békén, Moss.
– Biztos van rajta valami, amit…
– Kiszálltam. – Trixie hangja a pánik határán egyensúlyozott.

Összefonta maga előtt a karját. A szíve úgy vert, mintha át akarna
kéretőzni a tenyerébe. Az egész hirtelen még a Szivárványnál is
szörnyűbbnek tűnt, hiszen odalett a névtelenség. Ha lotyóként
viselkedik, itt mindenki név szerint ismerte.

– Majd én bedobom magam helyette – ajánlkozott Zephyr,
ahogy hozzásimult Mosshoz.



Ám abban a pillanatban Trixie Jasonra nézett, és eszébe jutott,
miért is jött el ma ide. Még így is megéri, döntötte el, ha
visszaszerzem vele.

– Megcsinálom – jelentette ki. – Csak egy pill…
Hátat fordított, hogy lecsúsztassa karján a pántokat és érezze,

amint a mellei kiszabadulnak. Vett egy nagy levegőt és
megpördült.

Jason a padlóra meredt, Moss azonban feltartotta a mobilját,
és mielőtt Trixie felfogta volna, miért, már el is kattintotta a képet.

Visszahúzta a melltartóját, mielőtt a telefon után vetette
magát.

– Add ide!
A fiú betuszkolta a nadrágjába.
– Próbáld meg elvenni, bébi.
Trixie hirtelen azon kapta magát, hogy lerángatják Mossról.

Összerezzent, ahogy Jason ökle betalált Mossnál.
– Jesszusom, ember! – kiáltott fel panaszosan Moss. – Nem

azt mondtad, hogy végeztél vele?
Trixie felkapta a blúzát, miközben azt kívánta, bár flanel vagy

gyapjú lenne, ami mögött teljesen eltűnhet. Maga elé tartotta, úgy
szaladt ki a fürdőszobába. Zephyr követte, bezsúfolódott vele az
apró helyiségbe és becsukta az ajtót.

Trixie reszketve bújt bele a blúz ujjába.
– Tüntesd el őket innét.
– De csak most kezd érdekes lenni – tiltakozott Zephyr.
Trixie döbbenten nézett fel.
– Mi?
– Jaj, basszus, Trixie. Lefotózott a mobiljával, és akkor mi van.

Ez csak poén.
– Miért fogod az ő pártját?
– Te meg miért vagy ekkora seggfej?
Trixie érezte, ahogy a vér az arcába tolul.
– Az egész a te ötleted volt. Te mondtad, hogy ha ezt csinálom,

visszakapom Jasont.
– Ja – csattant fel Zephyr –, meg azt is én mondtam, hogy

mássz rá Mossra!



Trixie a gemkapcsokra gondolt Zephyr táskáján. A random
pasik egyáltalán nem voltak randomok, bármit is hazudott
önmagának. Vagy a legjobb barátnőjének.

Kopogtatás hallatszott, mielőtt Moss kinyitotta az ajtót.
Felrepedt az ajka és az arca máris elkékült a bal szeme alatt.

– Ó, te jó Isten – nyögött fel Zephyr. – Mit művelt veled?
Moss vállat vont.
– A pályán csinált már rosszabbat is.
– Szerintem jobb, ha lefekszel. Lehetőleg velem. – Zephyr

kirángatta Mosst a fürdőből és elindult vele az emeletre. Vissza se
nézett.

Trixie lerogyott a vécé fedelére és a kezébe temette arcát.
Távolról hallotta, hogy lekapcsolták a zenét. Lüktetett a halántéka
és a karja, ahol korábban megvágta magát. Porszáraznak érezte a
torkát. A mosdókagylón álló bontott kólásdobozért nyúlt, hogy
igyon egy kortyot. Haza akart menni.

– Szia.
Ahogy felnézett, Jasont látta maga felett.
– Azt hittem, már elmentél.
– Csak látni akartam, hogy vagy. Hazavigyelek?
Trixie megtörölte a szemét, hogy a tenyere élével teljesen

elkenje szemfestékét. Azt mondta apjának, hogy itt alszik, de az
még azelőtt történt, hogy összeveszett Zephyrrel.

– Az jó lenne – bólintott, azzal sírva fakadt.
A fiú felhúzta magához és megölelte. A ma éjszaka és a

történtek után, meg amilyen hülyén viselkedett, tényleg másra se
vágyott, csak egy helyre, ahová illik. Jasonnél minden annyira
passzolt, a bőre melegségétől egészen a pulzusáig, ami egy ütemet
vert az övével; ahogy a nyakához simult és a kulcscsontjához
préselte ajkait – nem igazi csókra, de azért mégis.

Sokáig agyalt, mielőtt felemelte az arcát. Eszébe jutott az is,
amit Mosstól hallott: Nem azt mondtad, hogy végeztél vele?

Ahogy Jason megcsókolta, rum és bizonytalanság ízét érezte.
Addig viszonozta a csókot, amíg már összemosódott minden, és azt
sem tudta, mennyi idő telt el. Legszívesebben örökre így maradt
volna. Azt akarta, hogy a világ körbenője őket, csak egy kis domb



maradjon a helyükön, ahol olyan ibolyák nyílnak, amilyenek csak
a legédesebb földből sarjadnak.

Hozzásimult Jason homlokához.
– Igazából még nem kell mennem – suttogta.
 
Daniel a pokolról álmodott. Fagyott tavat látott és a végtelen

tundrát. Acélrúdhoz kikötött kutyát, amint egy tál hallevesbe fúrta
az orrát. Az olvadó hó alól cukorkáspapírok, üres Pepsis dobozok,
törött játékok bukkantak elő. Vékony deszkáknak ütköző
kosárlabda huppogását hallotta; zöld ponyva csapdosott a
hómobilon, amit lefedett. Látta, ahogy a hold későig fenn maradt
az égen, mint egy részeg, aki vonakodik elhagyni a bárpult legjobb
helyét.

Éles csattanásra riadt, egyedül találta magát az ágyban.
Hajnali fél négy múlt. Kitámolygott a folyosóra, menet közben
felkapcsolgatta a lámpákat.

– Laura? – kiáltozta. – Te vagy az?
Hidegnek érezte a hajópadlót a csupasz talpa alatt. Odalent

mindent rendben talált, de mire elérte a konyhát, kis híján így is
sikerült meggyőznie magát, hogy betolakodó van a házban.
Újjáéledt benne a régi éberség – a zsigeri késztetés, hogy harcoljon
vagy fusson –, amiről azt hitte, már rég elfeledte.

Senki sem lapult a pincében vagy az alsó fürdőben, sem az
étkezőben. Telefonja a töltőágyában aludt. Az előtérben ébredt csak
rá, hogy Trixie jöhetett haza korábban: a téglával kirakott padlón
ott találta a kabátját, lerúgott csizmáját.

– Trixie! – kiáltozta, ahogy visszaindult az emeletre.
Nem találta lányát a szobájában, a fürdőnél viszont zárt

ajtónak ütközött. Megrázta az ajtógombot, de nem kapott választ.
Egész súlyát nekivetette az ajtónak, amíg be nem robbant.

Trixie reszketve kuporgott a padlón, a fal és a zuhanyfülke
között.

– Kicsim – térdelt le hozzá. – Rosszul vagy? – Trixie lassított
felvételen fordult felé, mintha ő lenne az utolsó ember, akire
számított volna. Üresnek tűnt a tekintete, körötte a szétázott
szemfestékkel. Valami feketét és fényeset viselt, ami szétrepedt a



vállán.
– Jaj, apu. – nyögött fel, és sírva fakadt.
– Mi történt veled, Trixie?
Lánya szóra nyitotta a száját, azután csak összepréselte ajkait

és megrázta a fejét.
– Nekem elmondhatod. – Daniel a karjaiba vette, mintha újra

kicsi lenne.
A lány görcsösen összefonta a karját, mintha egy összetört

szívet próbálna egyben tartani.
– Apu – suttogta. – Megerőszakolt.











 
 
 

Ő is megcsókolta. Ezután egy időre mindketten elalhattak,
mert már arra ébredt, ahogy fölé hajolt és ajkaival a nyakára
tapadt. Most is égett a bőre, ahol megérintette.

Trixie éles rándulással tért vissza a jelenbe, ahol apja a
műszerfalon matatott a fűtéskapcsoló után.

– Nincs túl meleg?
Megrázta a fejét.
– Nincs – felelte. – Jó így. – Pedig nem volt, már nem,

távolról sem.
Daniel tehetetlenül babrált a kapcsolóval. Ez az a rémálom,

ami előbb-utóbb minden szülő nyakába belemélyeszti a fogát. A
gyermeked nincs jól. Mit tudsz tenni, hogy jobban legyen?

S ha nem tehetsz semmit?
A kerékzaj mögött ott hallotta a nevet, amit attól a pillanattól

nem tudott kiverni a fejéből, hogy a fürdőben rátalált Trixie-re.
Ki tette ezt veled?
Jason. Jason Underhill.
Pusztító haragjában megragadta a legelső tárgyat, ami a keze

ügyébe esett – a szappantartót –, hogy belevágja a fürdőszobai
tükörbe. Trixie sikítozni kezdett, és úgy reszketett, hogy öt percébe
telt lenyugtatni. Nem is tudta, kit rémített meg jobban a
kirohanás: lányát, aki még sosem látta ilyennek, vagy őt, amiért
megfeledkezett magáról. Utána már jobban vigyázott, miket
kérdez a lányától. Nem mintha nem akart volna beszélni vele,
egyszerűen csak félt a válaszaitól s még inkább attól, hogy olyat
tesz, amit később megbán. Sosem tanulta ezt a protokollt.

Ez messze túlmutatott azon, hogy biztos támasz legyen;
túlmutatott minden szülői felelősségen. Át kellett formálnia a
benne tomboló haragot, amelynek sárkánytüzével meg tudta
volna olvasztani a szélvédőt, hogy megnyugtató szavakká

2.



alakuljon és balzsamként hűsítse a sebet. A sebet, amelynek
mélységét fel sem mérhette.

Hirtelen beletaposott a fékbe. A rönkszállító teherautó előttük
áttért a felezővonal túlsó oldalára.

– Még megöl valakit – mormolta, mire Trixie azt gondolta:
Csak rajta. Deréktól lefelé zsibbadtnak és bénának érezte magát,
mint egy jégbe fagyott hableány.

– Anya ott vár ránk?
– Remélem, kicsim.
Miután apja takaróba bugyolálta, lágyan ringatta és elmondta,

hogy be kell menniük a kórházba, de ő még mindig az anyja után
sírdogált, az apja bevallotta, hogy nincs otthon. De hát hajnali fél
négy van, tiltakozott. Hol van akkor? Volt egy pillanat, amikor a
fájdalom megszűnt hozzá tartozni és elkezdett az apjáé lenni, de ő
csak elfordult, hogy kerítsen még egy takarót – Trixie ekkor
döbbent rá, hogy nem ő az éjszaka egyetlen áldozata.

A teherautó élesen kitért balra. MÉG MEGVAGY? olvasta a
hátsó ajtóra ragasztott matricán, ami arra biztatta a motorosokat,
hogy jelentsék a közúti veszély okozását egy ingyenes számon.
Még megvagyok, gondolta Daniel. Sugárzik belőlem az erő és
elszántság, pedig itt ül mellettem, akit a világon mindennél jobban
szeretek, és ezer darabra hullt.

Trixie elnézte a rönkszállító oldalát, ahogy apja gázt adott és
megelőzte, miközben rátenyerelt a dudára. A zajongás szétzúzta a
hajnali órák békéjét, mintha kettéhasította volna az eget. Befogta a
fülét, de még így is hallotta, mint egy belülről feltörő sikolyt.

Miután visszatért az út jobb oldalára, Daniel lopott pillantást
vetett a másik ülés felé. Trixie labdává gömbölyödött össze.
Minden szín kiszaladt az arcából, és a pulóvere ujjába rejtette
kezét. Lefogadta volna, hogy nem is tudja, milyen keservesen sír.

Trixie elfelejtett kabátot venni, és Daniel rádöbbent, hogy ez is
az ő hibája. Emlékeztetnie kellett volna. Elhoznia helyette.

Trixie magán érezte apja aggodalmának súlyát. Ki hinné, hogy
a kimondatlan szavak ilyen nehézzé tudnak válni? Hirtelen eszébe
jutott az a fúvott üveg bonbontartó, amit tizenegy éves korában
tört össze; a régi családi ereklye, még az anyja nagymamájától.



Összeszedett és összeragasztott minden apró darabkát, de az anyját
nem verte át. Úgy képzelte, most ugyanez lehet igaz rá is.

Egy átlagos napon, gondolta Daniel, nemsokára felkeltené
Trixie-t. Kiabálna, ha túl sok időt töltene a fürdőben, és sürgetné,
nehogy elkéssenek az iskolából. Zabpelyhestálat tolna elé a
reggelizőasztalon.

Attól a pillanattól, hogy vége lett, egészen addig, hogy belépett
a saját házába, Trixie mindössze két szót mondott, miután kiszállt
a kocsiból. Kösz szépen.

Daniel elnézte a tükörben az egyre kisebb rönkszállítót. A
veszély különféle csomagolásban érkezik, életünk különféle
pontjain. Lehet szőlőszem, üveggolyó és más apró tárgy, ami
fulladást okozhat. Lehet fa, amiről könnyű lepottyanni. Lehet
gyufa, roller vagy a konyhapulton hagyott kés. Előre rettegett a
naptól, amikor Trixie először ült be a volán mögé. Megtaníthatja
neki, hogyan legyen a világ legóvatosabb sofőrje, akkor sem
védheti meg a barom kamionostól, aki három napja nem aludt,
mielőtt áthajtott a piroson. Nem védheti meg a részegtől, aki bedob
még egy utolsó italt, mielőtt hazaindul.

Az ablakon át Trixie az elsuhanó tájat bámulta anélkül, hogy
egyetlen képe is rögzült volna benne. Egy valamire tudott csak
gondolni: ha nem viszonozza azt a csókot, az egész meg se
történik?

 
* * *

 
A telefon tízszer is kicsörgött Laura gardrób méretű

irodájában. Daniel nem adta fel, csak már megpróbált mindent.
Laura nem vette fel a telefont az irodájában; nem volt otthon; a
mobilja automatikusan hangpostára kapcsolt. Lepattintotta,
méghozzá szándékosan.

A maga nevében még felmentést adhatott volna neki, de Trixie
nevében már nem, mert életében először úgy érezte, hogy egyedül
képtelen megfelelni a szülői kihívásnak.

Szitkozódott egy sort, mielőtt utoljára hívta fel Laura irodáját,
hogy üzenetet hagyjon.



– Itt Daniel. Hajnali négy óra van. Be kell vinnem Trixie-t a
Stephens Memorialbe, a sürgősségire, mert. szóval az éjjel
megerőszakolták. – Egy pillanatra elhallgatott. – Kérlek, gyere be.

 
Trixie arra gondolt, hogy ilyen érzés lehet, amikor lepuffantják

az embert. Még azután is, hogy a golyó átment húson és csonton,
kívülről tekintünk önmagunkra, és úgy mérjük fel a kárt, mintha
nem is minket találtak volna el, mintha valaki más sérüléseit
vizsgálnánk. Ez a dermedt zsibbadtság talán a krónikus fájdalom
jele.

Ahogy ott ült és várta, hogy az apja visszatérjen a mosdóból,
ugyanígy vette számba környezetét is: a fehér nővércipők
csikorgását, a linóleumon suhanó sürgősségi kocsi csattogását, a
posványra emlékeztető zöld falfestést és a váróterem
amőbaformába rendezett székeit. A vászon, a fém, a félelem
szagát. A nővérpult mögé függesztett girlandokat és harisnyákat;
az eléjük biggyesztett kis karácsonyfát, közvetlenül a
betegkartonok tálcája mellett. Nem csupán érzékelte, de a
magáévá is tette ezeket a képeket, mintha eldöntötte volna, hogy
velük pótolja ki azt a harminc percet, ami kiesett az életéből.

Rémülten döbbent rá, hogy máris elkezdi felosztani az életét az
esemény előtti és utáni időkre.

 
* * *

 
Halló, ön Laura Stone telefonját hívta, hallotta a hangot.

Hagyjon üzenetet, és majd visszahívom.
Hagyjon.
Majd.
Daniel újra letette és visszaért a kórházba, ahonnan száműzték

a mobilokat. Mire újra a váróterembe ért, Trixie már eltűnt. Az
ügyeletes nővér felé indult.

– Melyik szobában van a lányom? Trixie Stone?
A nővér felnézett.
– Sajnálom, Mr. Stone. Tudom, hogy sürgős eset, de sajnos

nincs elég emberünk, hogy.



– Még nem hívták be? – szakította félbe Daniel. – Akkor hol
van?

Tudta, hogy nem lett volna szabad egyedül hagynia –
bólogatott, amikor megkérdezte tőle, hogy ellesz-e egy percig, de
tudta, hogy meg se hallja. Elhátrált a patkó alakú nővérpulttól,
hogy berontson a sürgősségi osztály kétszárnyú ajtaján és közben
Trixie nevét kiáltozza.

– Uram – pattant fel a nővér –, oda nem mehet be!
– Trixie! – kiáltozta, ahogy a páciensek véres és sápadt arccal

kikémleltek a vizsgálók függönye mögül.
Egy tagbaszakadt ápoló elkapta a karját, de ő lerázta magáról.

Befordult a sarkon, hogy előbb beleütközzön egy kísérteties fehér
köpenyt viselő rezidensbe, majd végleg zsákutcába kerüljön.
Visszafordult és tovább szólogatta Trixie-t, azután – a név
betűinek mérhetetlenül rövid szüneteiben – meghallotta, hogy
Trixie is őt hívja.

Követte a hangot a folyosók labirintusában, amíg meg nem
látta.

– Itt vagyok – kiáltotta, mire Trixie megfordult és könnyekben
tört ki.

– Eltévedtem – zokogta a mellkasába. – Nem kaptam levegőt.
Csak bámultak rám.

– Kik?
– Azok az emberek a váróban. Nem értették, mi a baj velem.
Daniel megragadta mindkét kezét.
– Nincs veled semmi baj. – A szíve is belehasadt, ahogy

kimondta.
Vastagon sminkelt nő lépett hozzájuk.
– Trixie Stone? Az én nevem Janice, és krízistanácsadó

vagyok. Szexuális zaklatási ügyekkel foglalkozom. Az a feladatom,
hogy feleljek a kérdéseikre és segítsek megérteni, mi fog most
történni.

Daniel nem tudta magát túltenni a vakolókanállal felhordott
sminken. Ha a nőt Trixie miatt riasztották, mennyi időt
vesztegethetett el azzal, hogy feltegye ezt a tömött műszempillát,
ezt a csillámos arcpírt? Mennyivel gyorsabban ideérhetett volna



nélkülük?
– Kezdjük a legfontosabbal – fordult Janice Trixie-hez. – Az

egész nem a te hibád.
Trixie meredten nézte.
– Még azt se tudja, mi történt...
– Azt tudom, hogy senki sem szolgál rá a nemi erőszakra,

bárki legyen és bármit tegyen. Zuhanyoztál már?
Daniel belegondolt, hogyan járhat ilyesmin az esze. Trixie még

most is a szakadt blúzt viselte; ugyanolyan mosómedveszeme volt
a szétfolyt festéktől. Le akart zuhanyozni – ezért is talált rá a
fürdőben –, de ő eleget tudott ahhoz, hogy ne engedje. A bűnjel. A
szó cápaként cirkált a fejében.

– Mi lesz a rendőrséggel? – hallotta, majd megdöbbent, hogy a
kérdés ő szájából hangzott el.

Janice odafordult hozzá.
– A kórház automatikusan bejelent minden, kiskorúakat ért

szexuális zaklatást. Az már csak Trixie-n múlik, hogy kíván-e
feljelentést tenni.

Fel fogja jelenteni azt a rohadékot, gondolta Daniel, még ha
nekem kell is rábeszélnem.

Ugyanakkor, ha kényszeríti Trixie-t, hogy megtegyen valamit,
amit nem akar, miben különbözik Jason Underhilltől?

Míg Janice körvonalazta az előttük álló vizsgálatot, Trixie
megrázta a fejét és összefonta a karját a mellkasán.

– Haza akarok menni – jelentette be cérnavékony hangon. –
Meggondoltam magam.

– Egy orvosnak feltétlenül látnia kell, Trixie. Én mindvégig
veled maradok. – Janice visszafordult Danielhez. – Esetleg Mrs.
Stone...?

Remek kérdés, gondolta Daniel, mielőtt még eszébe jutott
volna, hogy ne tegye.

– Már úton van. – Ezzel talán nem is hazudott akkorát.
Trixie megragadta a karját.
– És az apám? Ő nem jöhet be velem?
Janice Danielről Trixie-re nézett, majd vissza.
– Ez egy medencevizsgálat – fogalmazott tapintatosan.



Amikor Daniel utoljára látta meztelenül, a lánya talán
tizenegy lehetett és épp habfürdőt készült venni. Amikor besétált a
fürdőbe, azt hitte, csak a fogát mossa, így azután mindketten
láthatták Trixie bimbózó testét a tükörben. Attól fogva minden
alkalommal gondosan kopogott belépés előtt, hogy ezzel a
láthatatlan függönnyel is óvja a lánya magánszféráját.

Gyerekkorának Alaszkájában a yupik eszkimók csak és
kizárólag azért gyűlölték, mert kassaqnak született. Nem
számított, hogy csak hatvagy hétéves, sem az, hogy köze nincs a
fehérekhez, akik kicsalták a bennszülöttek földjét, alulfizették a
munkájukat és minden létező módon megkeserítették az életüket.
Csak azt látták, hogy Daniel sápadtabb náluk; ez a tény
önmagában felszította a haragjukat. Mindez arról jutott eszébe,
hogy milyen egyetlen férfinak lenni, amikor megvizsgálják egy
nemi erőszak áldozatát.

– Kérlek, apu.
A Trixie szeméből sugárzó félelem mögött ott lappangott a

tudat, hogy még ezzel az idegennel is magára maradna, amit
többé nem kockáztathat meg. Daniel nem tehetett mást: vett egy
nagy levegőt, azzal nekiindult a folyosónak Trixie és Janice között.
A vizsgálóban kerekes ágy állt; segített Trixie-nek felmászni rá.
Szinte azonnal megjelent az orvos: aprócska nő fehér ruhában és
köpenyben.

– Üdv, Trixie. – Ha meg is lepte, hogy az anya helyett az apát
találja a vizsgálóban, nem tette szóvá. Egyenesen Trixie-hez lépett,
hogy megszorítsa a kezét. – Már ahhoz is nagy bátorság kellett,
hogy ide gyere. Csak annyit kérek, hogy legyél bátor még egy
kicsit.

Daniel felé nyújtott egy űrlapot, hogy írja alá, s közben
elmagyarázta, hogy mivel Trixie kiskorú, egy szülőnek vagy
gondviselőnek felhatalmazást kell adni az adatgyűjtésre és
kezelésre. Megmérte Trixie vérnyomását és pulzusát, majd
feljegyezte az értékeket egy műanyag hátlapra csíptetett papírra.
Azután feltett egy sor kérdést.

Hol laksz?
Hány éves vagy?



Melyik nap került sor a zaklatásra?Megközelítőleg hány
órakor?

Milyen nemű volt az elkövető? Többen is voltak?
Daniel érezte, ahogy a veríték átáztatja az inge gallérját.
Zuhanyoztál, fürödtél, vizeltél vagy székeltél a zaklatás óta?
Hánytál, ettél vagy ittál, átöltöztél, megmostad a fogad?
Daniel figyelte, ahogy Trixie minden kérdésnél megrázta a

fejét. Valahányszor megszólalt, vetett egy pillantást rá, mintha a
szeméből olvasná ki a választ.

Az elmúlt öt napban közösültél bárkivel szabad akaratodból?
Trixie megdermedt, és ezúttal félresiklott róla a tekintete.

Mormolt valamit, amit egyikük se értett.
– Elnézést – nézett fel a doktornő –, de megismételnéd?
– Nekem ez volt az első – ismételte meg Trixie.
Daniel érezte, ahogy a falak dagadozni kezdtek és pattanásig

feszültek. Távolról érzékelte, ahogy kimentette magát, ahogy látta
Trixie arcát – fehér ovális elmosódott szélekkel. Kétszer is
próbálkoznia kellett, mire ujjaival le tudta nyomni a kilincset.

Odakint aztán ökölbe szorította őket és püfölni kezdte a falat.
Ökle újra és újra belecsapódott a betonba. Addig csinálta ezt, amíg
már nem látott a könnyeitől; amíg egy nővér elvezette, lemosta
kezéről a vért és bekötözte a sebeit. Amíg már tudta, hogy nem
Trixie az egyetlen, aki sérült.

 
* * *

 
Trixie egészen máshol járt. Testi valójában talán ott maradt a

vizsgálóban, de a lelke már távol került, a mennyezet bal felső
sarkában lebegett – onnan nézett le a doktorra és arra a másik
nőre, miközben ellátták azt a szegény, szomorú, összetört lányt,
aki egykor ő volt.

Eltűnődött, vajon tudják-e, hogy a páciensük csak üres héj –
kagyló, amit lakója kinőtt és sorsára hagyott. Azt hitte, egy
egyetemet végzett orvos képes meghallani a sztetoszkópjával, ha
valaki üres belülről. Elnézte magát, ahogy merev, szaggatott
mozdulatokkal rálép egy lepedőre. Hallotta dr. Rothot, amint arra



kéri, hogy vetkőzzön le, s közben elmagyarázta, hogy a
ruhadarabjai anyagában lehetnek olyan bűnjelek, amit a
nyomozók felhasználhatnak.

– Visszakapom őket? – hallotta a saját kérdését.
– Attól tartok, nem – felelte a doktornő.
– Apukád majd hazaszalad és hoz valami ruhát – tette hozzá

Janice.
Meredten nézte anyja selyemblúzát. Ezért ki fog nyírni,

gondolta, majd kis híján elnevette magát – az anyja tényleg egy
elcseszett blúzzal fog törődni, ha megtudja, mi történt? Lassú,
gépies mozdulatokkal kigombolta és lehámozta magáról. Túl
későn jutott eszébe a kötés a csuklóján.

– Itt meg mi történt? – Dr. Roth gyengéden megérintette a
kapcsokat, melyek a helyén tartották a gézt.

Pánikba esett. Mi fog gondolni a doki, ha megtudja, hogy
vagdalja magát? Lehet, hogy egyenesen áttolják a vigyorgóba?

– Trixie – komorodott el még jobban dr. Roth –, azok ott
sebek a kötés alatt?

Lesütötte a szemét.
– Inkább olyan… vágások.
Amikor dr. Roth elkezdte kioldani a fáslit, már nem is

tiltakozott. Belegondolt, milyen lesz majd egy intézetben élni. Azok
után, ami történt, talán nem is olyan rossz – legalább távol tartják
tőle a világot és szénné nyugtatózzák.

Dr. Roth kesztyűs kezével végigsimított egy új vágáson, ahol a
bőr még össze sem forrt egészen.

– Kést használt?
Hunyorogni kezdett. Oly távol került a testétől, hogy hosszú

időbe telt megérteni, mire utal a doki, és még hosszabb időbe
felismerni, hogy épp most kínált fel egy menekülési útvonalat.

– Én… nem... nem hiszem – felelte. – Szerintem dulakodás
közben karmolt meg.

Dr. Roth lejegyzett valamit a lapra, miközben ő tovább
vetkőzött. A farmerja következett, azután már ott állt borzongva,
egy szál melltartóban és bugyiban.

– Ezt az alsóneműt viselted akkor is, amikor az eset történt? –



kérdezte a doktornő.
Megrázta a fejét. A bugyit azután vette fel és tömte ki a

papírtörölközővel, hogy meglátta a vért.
– Nem volt rajtam bugyi. – Azonnal tudatosult benne, hogy

hangzik ez. Úgy beszél, mint egy igazi lotyó. Lenézett a padlóra, az
átlátszó blúzra. Akkor ezért történt mindez?

– Csípőnadrág – szánta meg Janice. Bólintott, hálásan, amiért
nem neki kell magyarázatot adni.

Nem emlékezett rá, hogy valaha is ennyire elfáradt volna. A
vizsgáló lassan kezdett összefolyni a szeme előtt, mint egy omlett,
amit nem sütöttek át rendesen. Janice kórházi köntöst nyújtott
felé, ami a nyitott hátával pont annyit ért, mintha tök csupasz lett
volna.

– Most ülj le – utasította dr. Roth.
A vérvétel következett. Mint amikor nyolcadikban, bioszon

párokba osztották őket, hogy határozzák meg a saját vértípusukat.
A vér látványától kis híján elájult, mire a tanára elküldte az
iskolaorvoshoz, aki fél órán keresztül papírzacskón át lélegeztette.
Ettől csak még jobban megrémült, amíg végül felhívta az apját és
hazakéretőzött, pedig már sokkal jobban érezte magát. Utána
egész nap Monopolyztak, és ahogy mindig, megvette a Park Place-
t és a Boardwalkot, hogy teljesen megkopassza az apját.

Ezúttal, amikor belehatolt a tű, odafentről nézte. Nem érezte a
szúrást, nem érezte a szédülést. Természetesen semmit sem érzett,
hiszen az egész nem is vele történt.

Miután dr. Roth leoltotta a lámpát a vizsgálóban, Janice
közelebb lépett.

– A doktornő most egy különleges fényt fog használni, amit
Woods-lámpának hívnak. Nem fog fájni.

Ezer tű is kiállhatott belőle, akkor se félt volna tőle, de a
készülék inkább emlékeztetett barnítólámpára, csak zombi
kiadásban. Ibolyakék fényben izzott, és amikor letekintett csupasz
testére, olyan lila vonalakat és foltokat vett észre, melyek csak
most váltak láthatóvá. Dr. Roth megnedvesített egy fültisztító
vattát, mielőtt megérintett egy foltot a vállán. A pulton hagyta a
vattát, hogy kiszáradjon a levegőn, ezalatt elolvashatta a feliratot a



papírzacskón: Nyálminta a jobb vállról.
A doktornő a szájából és a nyelvéről is mintákat vett. Óvatosan

kifésülte a haját egy papírtörülköző felett, amibe belehajtogatta a
fésűt, majd máris újabb törülközőt csúsztatott alá, hogy egy másik
fésűvel végigsimítson a szeméremszőrén is. El kellett fordulni –
ennyire kínos volt nézni.

– Nemsokára vége – nyugtatgatta Janice.
Dr. Roth két kengyelt húzott ki a vizsgálóasztal végéből.
– Voltál már nőgyógyásznál, Trixie? – kérdezte.
Már kapott időpontot jövő februárra, az anyja orvosától. Csak

az egészséged miatt, nyugtatta meg az anyja, ami tökéletesen
megfelelt neki. Nem tervezte, hogy bárkivel megvitatja a szexuális
életét, legkevésbé vele. Hónapokkal ezelőtt, amikor lefoglalták az
időpontot, még csak nem is csókolózott élesben.

– Most egy kis nyomást fogsz érezni. – Dr. Roth behajtogatta
lábát a kengyelbe, mint egy emberi origamit, hogy ő védtelenül
feltárulkozzon előtte.

Abban a pillanatban érezte, hogy mindaz, ami a lelkéből
maradt, lassan leereszkedik a mennyezetről, hogy újra gyökeret
verjen elgyötört testében. Érezte, ahogy Janice a karját cirógatta;
érezte, ahogy a doktornő kesztyűs kezével a legmélyére hatolt.

Most először, mióta betette a lábát a kórházba, hirtelen teljes
súlyával ránehezedett a tudat, hogy ki ő és mit tettek vele.

Hideg acélt érzett, ahogy a húsát karistolta; kintről érkező
nyomást érzett, ahogy teste küszködve próbálta távol tartani a
hüvelytükröt. Próbált kirúgni az egyik lábával, de leszorították a
combját, azután jött a fájdalom, az erőszak és a tudat, hogy
mindjárt kettészakad.

– Trixie – hallotta Janice sziszegését. – Szívem, ne harcolj
ellene. Minden rendben. Csak az orvos az, Trixie.

Az ajtó hirtelen kivágódott, hogy meglássa anyját, a feldúlt és
mindenre elszánt anyatigrist.

– Trixie – visszhangozta Laura, hogy a két szótag megtörjön
középütt.

Most, hogy már érzett, azt kívánta, bár ne tenné. Csak egy
rosszabb volt annál, ha semmit sem érzett – ha mindent érzett.



Görcsösen rángatózni kezdett, mint egy atom, mely meghasadni
készül önnön tömegétől. Azután már anyja ölelésében találta
magát, és a szívük zakatolva dübörgött egymáson, míg a doktornő
és Janice diszkréten hátrahúzódott.

– Hol voltál? – sírt fel, egyszerre vádló és kérdő hangon. Úgy
zokogott, hogy levegőhöz se jutott.

Anyja kezét érezte a tarkóján, a hajában, a bordái körül.
– Otthon kellett volna lennem. Sajnálom. Annyira sajnálom.
Nem tudta biztosan, hogy bocsánatot kér-e vagy csak elismer

egy mulasztást. Igen, otthon kellett volna lennie. Akkor talán nem
lett volna alkalma hazudni arról, mit csinálnak Zephyrrel; akkor
talán nem cseni el a blúzát. Akkor talán a saját ágyában töltötte
volna az éjszakát, és talán most nem lenne súlyosabb sebe egy
újabb vágásnál – egy önmaga által okozott sérülésnél.

Meglepte a saját haragja. Az anyja talán semmiről sem tehet, ő
mégis úgy tesz. Mert az anyának kell megvédenie a gyerekét. Mert
a harag nem hagy helyet a félelemnek. Mert ha ez az egész az
anyja hibája, akkor nem lehet az övé.

Laura szorosan köré fonta a karját, hogy kipréseljen belőle
minden kételyt.

– Túlleszünk ezen is – ígérte.
– Tudom – felelte.
Mindketten hazudtak, ő pedig arra gondolt, hogy ez mostantól

így is lesz. Egy katasztrófa után az embernek már nem hiányzik,
hogy felrobbantson még egy bombát – inkább kimászik a romok
alól és azzal vigasztalja magát, hogy az egész nem olyan szörnyű,
mint amilyennek látszik. Beharapta az ajkát. A ma éjszaka után
többé már nem lehet éretlen kölyök. A ma éjszaka után az életében
végképp nincs helye az őszinteségnek.

 
Daniel mérhetetlenül hálás volt, amiért feladatot kapott. –

Szüksége lenne egy váltás ruhára – jelezte Janice. Aggódott, hogy
esetleg nem ér vissza, mire Trixie elkészül, de Janice
megnyugtatta, hogy ez még eltart egy darabig.

Azért a biztonság kedvéért olyan gyorsan hajtott, amennyire
csak lehetett.



Mire elérte Bethelt, már teljesen kivilágosodott. Elhajtott a
jégpálya mellett, és látta, ahogy felböfögte magából a jövő
reménységeit, nyomukban a túlméretezett hokifelszerelést cipelő
szülő-serpákkal. Elhaladt egy idős férfi mellett, aki a felfagyott
beállón otthoni papucsában korcsolyázott le az újságért. Út szélén
parkoló kisteherautókat kerülgetett, fedélzetükön a vadászokkal,
akik szarvasra mentek a téli erdőben.

A házat sem zárta be a nagy sietségben. A tűzhely feletti lámpa
– amit előző éjjel kapcsolt fel, hátha Laura mégis hazajön – most
is égett, amikor a napfény már betöltötte az egész konyhát.
Lekapcsolta, mielőtt elindult felfelé, Trixie szobájába.

Évekkel korábban, amikor a lánya egyszer azt mondta, hogy
szeretne úgy repülni, mint a képregények szuperhősei, Daniel
festett neki egy égboltot, ahol megtehette. Szobájának falait és
mennyezetét elborították a fellegek; még a hajópadlón is éteri
pehelyfelhő örvénylett. Ahogy idősebb lett, Trixie talán egyedül
ezekből a felhőkből nem nőtt ki. Jól illettek hozzá, az életteli
lányhoz, akinek csak az ég szabhatott határt. Az egykor oly
felszabadító felhők között Daniel most mégis úgy érezte, mintha
zuhanna – a bútorokba kellett kapaszkodnia, ahogy az ágytól az
öltözőasztalig és ruhásszekrényig araszolt.

Próbált visszaemlékezni, mit szokott Trixie viselni a havas
hétvégeken, amikor a napirendben nem szerepelt más, csak a
vasárnapi lapok olvasása és a szunyókálás a kanapén, de nem
tudta őt másban elképzelni, mint amiben az éjjel rátalált.
Antiszépítkezés, így nevezte Laura, amikor Trixie és Zephyr
kölyökkorában rávetette magát a sminkes fiókra, azután úgy
parádézott előttük, mint a legzüllöttebb prostik a Combat Zone-
ból. Egyszer, jutott eszébe, olyan sápadtra festették a szájukat,
mintha hullák lennének, és megkérdezték Laurától, miért van
fehér rúzsa. Ez nem rúzs, nevetett Laura, ez korrektor. Elrejti a
szépséghibákat és sötét karikákat, amiket nem akarsz megmutatni
másoknak. Trixie csak a fejét rázta. Miért akarod, hogy az
emberek ne lássák a szádat?

Daniel kihúzta a fiókot és elővett egy harangujjú blúzt, ami
annyira aprónak tűnt, hogy legfeljebb a nyolcéves Trixie férhetett



bele. Látta rajta egyszer is?
Lerogyott a padlóra, kezében a blúzzal, és arra gondolt, hogy

talán az egész az ő hibája. Megtiltotta Trixie-nek, hogy megvegyen
bizonyos ruhadarabokat – mint az a csípőfarmer, amit a múlt éjjel
látott rajta, és amit a tiltás ellenére nyilvánvalóan megvett, hogy
rejtegesse előle. Divatmagazinokban látni ilyet, olyan képeken,
amelyek véleménye szerint a pornó határát súrolják. A nők
megbámulják ezeket a csillogó fotókat, és ők is így akarnak
kinézni; a férfiak futó pillantást vetnek rájuk, és ők is ilyen nőt
akarnak – közben a döbbenetes igazság az, hogy a legtöbb modell
még csak nem is nő, hanem Trixie korabeli kislány.

Aki bármit felvesz egy buliba, amitől szexinek érzi magát, és
bele sem gondol, mi történhet, ha egy pasi is annak látja.

Azelőtt feltételezte, hogy egy olyan kölyök, aki plüssállatokkal
alszik, nem viselhet zsinórtangát, de most felötlött benne: jóval
azelőtt léteztek alakváltók, hogy a képregényrajzolók papírra
vetették volna Copycat vagy Mystique alakját, méghozzá
tinilányok képében. Az egyik percben még elkérik a tepsit a
konyhából, hogy azon szánkózzanak a hátsó udvarban; a
másikban már szextingelnek. Az egyik pillanatban jó éjszakát
puszit adnak; a másikban már közlik, hogy utálják a szüleiket és
alig várják, hogy elhúzzanak otthonról. Az egyik pillanatban még
az anyjuk sminkjével játszanak; a másikban már vesznek
maguknak sajátot. Trixie is olyan könnyen ingázott a gyermek- és
a kamaszkor között, hogy a kettő közti határvonal teljesen
elmosódott, amíg Daniel már feladta a próbálkozást, hogy újra és
újra megvonja.

Beleásott a fiók mélyére, hogy előhúzzon egy formátlan
melegítőnadrágot és egy hosszú ujjú rózsaszín pólót, majd behunyt
szemmel kihalászta alsóneműjét a melltartók és bugyik közül.
Ahogy visszasietett a kórházba, eszébe jutott a játék, amit Trixie-
vel játszottak a fizetőkapuknál, amikor próbáltak szuperképességet
találni az ábécé minden betűjéhez. Agykontroll, biológiai
manipuláció, csontnövesztés, dimenziók közti ugrás,
elektromágnesesség, falmászás, golyóállóság, hőlátás.

Időjárás befolyásolása, jövőbe látás, kifinomult érzékek,



lézerszem, mágia, nyúlékonyság, örök élet, pszichikai csapás.
Repülés, sebezhetetlenség, telepátia, újjászületés, víz alatt

lélegzés.
Zéró gravitáció.
Sehol egy szuperképesség, ami megállítaná a gyerekek felnőtté

válását. Ha pedig egy szuperhős se tud ilyet, hogyan lenne rá képes
egy átlagember?

 
* * *

 
Kopogtatás hallatszott a vizsgáló ajtaja felől.
– Daniel Stone vagyok – hallotta Laura. – Én. szóval

megjöttem Trixie ruhájával.
Mielőtt Janice megtehette volna, Laura kinyitotta az ajtót.

Ahogy végigmérte Daniel csapzott haját, sötét árnyként szétterülő
borostáját és a szemében tomboló vihart, arra a pillanatra gondolt,
amikor tizenöt évvel korábban fejest ugrott vele az ismeretlenbe.

– Hát itt vagy – mormolta Daniel.
– Megkaptam az üzeneted. – Elvette tőle a ruhadarabokat, és

odavitte Trixie-nek. – Egy percre kimegyek, váltok néhány szót
apuval. – Amint elfordult, Janice máris előrelépett, hogy betöltse a
helyét.

Daniel az ajtónál várt.
– Jason csinálta? – fordult felé lázas tekintettel. – Azt akarom,

hogy fogják el. Azt akarom, hogy büntessék meg.
– Húzz egy számot. – Daniel megdörgölte az arcát. – Hogy

van Trixie?
– Mindjárt kész. – Laura nekidőlt mellette a falnak, közöttük

jó fél méternyi távolsággal.
– De hogy van? – ismételte meg Daniel.
– Szerencséje volt. A doktornő szerint nincsenek belső

sérülései.
– De hát... vérzett.
– Csak egy kicsit, és már elállt. – Felnézett Danielre. – Nem is

mondtad, hogy Zephyrnél alszik.
– Azután szólt, hogy elmentél.



– Nem hívtad fel Zephyr anyját, hogy.
– Nem – szakította félbe Daniel –, és te sem tetted volna.

Ezerszer volt már Zephyrnél. – Megvillant a tekintete. – Ha
engem akarsz vádolni, Laura, csak rajta.

– Én nem vádollak
– Szép is lenne – mormolta Daniel.
– Mi?
A férfi ellökte magát a faltól és közelebb lépett, hogy ezzel

beszorítsa a sarokba.
– Miért nem vetted fel, amikor hívtam az irodát?
Az ürügyek buborékként pattogtak a fejében. A mosdóban

voltam. Altatót vettem be. Véletlenül lehalkítottam a telefont.
– Nem hinném, hogy ez lenne az alkalmas.
– Ha most nem alkalmas az időpont – vágott közbe Daniel

elkínzott hangon –, talán megadhatnál egy vészhelyzeti számot.
Tudod, amin elérhetlek, ha újra megerőszakolnák Trixie-t.

Laura teljes mozdulatlanságba merevedett, szégyen és düh
egyforma erővel bénította le. A pokol legmélyebb szintjére gondolt:
a fagyott tóra, ami csak még keményebbé dermedt, valahányszor
szabadulni próbált.

– Elnézést?
A hang felé fordult, hálásan, amiért elvonta a figyelmét.

Magas, szomorú tekintetű, homokszőke férfi állt mögötte, aki
nyilván hallott minden szót, ami közte és Daniel közt elhangzott.

– Sajnálom. Nem akartam megzavarni önöket. Mr. és Mrs.
Stone?

– Mi vagyunk – bólintott. Névleg, legalábbis.
A férfi felmutatta a jelvényét.
– Mike Bartholomew nyomozó. Azért jöttem, hogy beszéljek a

lányukkal.
 
Daniel korábban csak egyszer járt a betheli rendőrségen,

kísérőként Trixie másodikos osztályával. Emlékezett az előtér
foltvarrott falvédőjére, a SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK szavakba
szőtt csillagokra, és a szobára, ahol az egész vigyorgó osztályról
fénykép készült a bűnügyi nyilvántartásba. Viszont aznap reggel



látta először a tárgyalót – a kis, szürke üvegkalitkát, amelynek
félig áteresztő tükrét valami idióta pont fordítva szerelte be, így
láthatta odabentről a közlekedési rendőröket, amint a folyosón
elhaladva ellenőrizték szabályszerű megjelenésüket.

Próbált a régimódi szalagos magnó forgó tekercseire
összpontosítani. Könnyebben koncentrált erre, mint Trixie
szavaira, melyek kimerítő részletességgel idézték fel az éjszaka
eseményeit. Azon már túljutottak, hogy miután elment otthonról,
lánya másik ruhába öltözött. Hogy a hokicsapat tagjai is ott voltak,
amikor megérkezett Zephyrhez és hogy a buli végére csak ők
négyen maradtak.

Az egyik szülő jelen lehetett, míg felvették Trixie vallomását, s
miután Laura már végigcsinálta a kórházi vizsgálatot – de még
inkább azért, amit a folyosón mondott neki –, úgy döntöttek,
inkább ő menjen vele. Már csak odabent döbbent rá, hogy ő húzta
a rövidebbet. Teljes mozdulatlanságban kellett hallgatnia, amint
Trixie aprólékosan beszámolt mindenről, bátorítóan mosolyognia
és azt hajtogatnia, milyen remekül csinálja, miközben
legszívesebben galléron ragadta és a falhoz vágta volna a
nyomozót, amiért még nem sittelte le Jason Underhillt.

Belegondolt, hogyan változhatott vissza alig egy óra alatt azzal
az emberré, aki korábban volt – aki előbb cselekedett, aztán
gondolkodott; akit nem érdekeltek a józan megfontolások.
Belegondolt, hogy talán minden apa ezt a pályagörbét írja be:
amint a lánya felnő, visszahullik az őskáoszba.

Bartholomew kávét főzött, majd kerített egy doboz papír
zsebkendőt, amit Trixie elé tett, szükség esetére. Danielt jóleső
érzéssel töltötte el a tudat, hogy ő már végigcsinálta ezt. Hogy van
valaki, aki végigcsinálta.

– Mit ittál? – kérdezte a nyomozó.
Trixie a rózsaszín pólót és melegítőt viselte, amit az apja

behozott neki, plusz az ő kabátját. Daniel ezúttal is elfeledkezett az
övéről, pedig időközben otthon is járt.

– Kólát – felelte Trixie. – Rummal.
– Használtál bármilyen drogot?
A lány az asztalra meredt és megrázta a fejét.



– Trixie – emelte fel hangját a nyomozó. – Muszáj
válaszolnod a kérdésekre.

– Nem.
– Mi történt ezután?
Daniel döbbenten hallgatta a leírást egy olyan lányról, akit

nem is ismert – aki öltáncosnak készült és vetkőzős pókert játszott.
Akinek a hangja színtelenné vált a rossz döntések súlya alatt.

– Amikor Zephyr felment az emeletre Moss-szal, azt hittem,
mindenki felszívódott. Én is haza akartam menni, de előtte le
kellett ülnöm kicsit, mert nagyon fájt a fejem. Akkor derült ki,
hogy Jason még nem ment el. Azt mondta, csak tudni akarja,
hogy rendben vagyok-e. Sírni kezdtem.

– Miért?
Trixie arca eltorzult.
– Mert néhány hete szakítottunk. Az, hogy megint ilyen közel

kerültünk, fájt.
Daniel felkapta a fejét.
– Szakítottatok?
Trixie ugyanabban a pillanatban fordult felé, amikor a

nyomozó leállította a felvételt.
– Mr. Stone – sóhajtott fel. – Meg kell kérnem, hogy

maradjon csendben. – Biccentett Trixie-nek, hogy folytassa.
A lány tekintete újra lesiklott az asztalra.
– Az lett a vége, hogy. szóval csókolóztunk. Aztán egy időre

biztos elaludtam, mert amikor magamhoz tértem, már nem a
fürdőben voltunk. hanem a nappali szőnyegén. Nem emlékszem,
hogy kerültünk oda. Ekkor volt az, hogy. amikor megerőszakolt.

Daniel utoljára 1991-ben ivott, egy nappal azelőtt, hogy
meggyőzte Laurát, érdemes hozzájönnie. Ezt megelőzően viszont
rengeteg személyes tapasztalatot szerzett arról, milyen káros
gondolatok és rossz döntések úszkálnak az üveg alján. Neki is
jócskán kijutott az élményből, hogy reggel felébred valahol, és azt
se tudja, hogyan került oda. Trixie talán nem emlékezett rá,
hogyan kötött ki a nappaliban, de ő pontosan meg tudta volna
mondani, mi történt.

Bartholomew nyomozó belenézett Trixie szemébe.



– Tudom, hogy ez most nem könnyű, de pontosan el kell
mondanod, mi történt kettőtök között. Olyanokat, hogy mi volt
rajtatok és mely testrészeitek érintkeztek. Mit mondtál neki és ő
mit mondott neked. Mindent tudnom kell.

Trixie apja viharvert bőrdzsekijének cipzárjával babrált.
– Le akarta venni a blúzomat, de én nem akartam. Azt

mondtam, hogy ez Zephyr háza, és szerintem nem helyes, hogy
ezt csináljuk. Azt mondta, összetöröm a szívét. Ettől rosszul
éreztem magam, ezért hagytam, hogy kikapcsolja a melltartómat
és megfogja a. tudja. a mellemet. Közben végig csókolgatott, és ez
jó volt, ezt akartam, de utána elkezdte fogdosni a nadrágomat.
Próbáltam elhúzni a kezét, de erősebb volt nálam. – Trixie nagyot
nyelt. – Azt mondta, „Ne mondd, hogy te nem akarod!”

Daniel olyan erővel markolta az asztal szélét, hogy ezt hitte,
megrepeszti a műanyagot. A száján keresztül mélyen beszívta a
levegőt, és sokáig bent tartotta. Közben végiggondolta, milyen
módokon végezhetne Jason Underhillel.

– Próbáltam kiszabadítani magam, de ő nagyobb nálam,
könnyen visszanyomott. Olyan volt, mintha csak játszana velem.
A fejem fölött összefogta a kezem és lehúzta a nadrágomat.
Mondtam neki, hogy hagyja abba, de nem állt le. Azután. – Trixie
szavai akadozni kezdtek. – Azután erővel letepert és
megerőszakolt.

A golyó túl kíméletes lenne, döntötte el Daniel.
– Korábban lefeküdtél már bárkivel?
Trixie vetett egy pillantást Danielre.
– Nem – felelte. – Sikoltozni kezdtem, annyira fájt. Próbáltam

lerúgni magamról, de attól csak még jobban fájt, úgyhogy aztán
csak feküdtem és vártam, hogy vége legyen.

Vízbe fojtom, gondolta Daniel. Szép lassan. A csatornában.
– A barátnőd hallotta a sikoltozásod? – kérdezte Bartholomew

nyomozó.
– Nem hiszem – felelt Trixie. – Elég hangos volt a zene.
Nem is. egy rozsdás kés. Egy gyors vágás a hasa alatt. Egyszer

olvasott egy fickóról, aki napokig haldoklott, miközben végig
kellett néznie, ahogy elüszkösödik mindene.



– Használt óvszert?
Trixie megrázta a fejét.
– Kihúzta, mielőtt befejezte. Vér volt a szőnyegen és rajtam is.

Ettől megijedt. Azt mondta, nem akart bántani.
Talán, tűnődött el Daniel, lesz ideje mindent végigpróbálni

Jason Underhillen. Kétszer.
– Felkelt és keresett egy olyan konyhai papírtörlőt, hogy meg

tudjak törölközni. Azután hozott valami szőnyegtisztítót a
mosogató alól, és felsikálta a szőnyeget. Azt mondta, még
szerencse, hogy nem vágtuk haza.

Hát Trixie? Róla milyen varázsszer mosta le a foltot, amit
örökre rajta hagyott?

– Mr. Stone?
Daniel hunyorogva ébredt rá, hogy egy pillanatra valaki mássá

változott – valakivé, aki már évek óta nem volt –, miközben a
nyomozó egy ideje már hozzá beszél.

– Elnézést.
– Kijönne velem egy pillanatra?
Követte Bartholomew-t a rendőrőrs folyosójára.
– Nézze – kezdte a nyomozó –, elég sok ilyet látok.
Ezzel újat mondott. Amennyire ő emlékezett, ebben a

kisvárosban utoljára több mint tíz éve erőszakoltak meg valakit,
akkor is egy stoppos volt az elkövető.

– Sok lány hiszi azt, hogy készen áll a szexre. azután
meggondolja magát, miután megtörténik.

Kellett egy kis idő, mire Daniel rátalált a hangjára.
– Azt akarja mondani, hogy a lányom. hazudik?
– Nem, de meg kell értenie, hogy ha Trixie hajlandó is

tanúskodni, az ügynek más kimenetele is lehet, mint gondolná.
– Még csak tizennégy éves, az ég szerelmére! – nyögött fel

Daniel.
– Nála fiatalabb kölykök is élnek szexuális életet. És az orvosi

jelentés szerint nem érte jelentős belső trauma.
– Nem sérült meg eléggé?
– Csak azt mondom, hogy ilyen körülmények mellett – az

alkohol, a vetkőzős póker, a korábbi kapcsolata Jasonnel – nem



lesz könnyű eladni az erőszakot az esküdteknek. A fiú azt fogja
mondani, hogy minden közös megegyezéssel történt.

Daniel megfeszítette az állát.
– Ha egy gyilkosság gyanúsítottja ártatlannak vallaná magát,

csak úgy elengedné?
– Azért ez nem egészen ugyanaz
– Valóban nem. Egy gyilkosság áldozata halott, már nem

mondhatja el, mit történt vele. Szemben az én lányommal, aki
odabent pontosan elmondta magának, hogyan erőszakolták meg,
csak maga kurvára nem figyelt rá! – Kinyitotta a tárgyaló ajtaját,
hogy lássa Trixie-t, aki az asztalra hajtotta és összefont karjain
pihentette a fejét.

– Most már elmehetünk? – kérdezte az apjától kótyagosan.
– Igen – bólintott Daniel. – A nyomozó majd telefonál, ha

szüksége lesz bármi másra. – Átkarolta Trixie vállát. Már félúton
jártak a folyosón, amikor visszafordult, hogy újra szembenézzen
Bartholomew-val. A rosszul felszerelt tükörben láthatta arcukat,
elmosódott fehér oválisként, mint két kísértetét. – Van gyereke? –
kérdezte tőle.

A nyomozó habozott, mielőtt megrázta a fejét.
– Gondoltam – bólintott Daniel, mielőtt kiterelte Trixie-t az

ajtón.
 
Odahaza Laura lehúzta Trixie ágyát, és friss lepedőt kerített. A

padlástérben, a cédrusfa ládában talált egy kockás flaneltakarót,
azt használta a szokott paplanja helyett. Felszedegette a ruhákat,
amiket lánya szétszórt a padlón, eligazította a könyveket az
éjjeliszekrényen, és megpróbálta átrendezni a szobát, hogy ne is
emlékeztesse Trixie-t az előző napra.

Az utolsó pillanatban odalépett a polchoz és levette a plüss
rénszarvast, amivel lánya egészen tízéves koráig aludt. Helyenként
kihullt a szőre és megvakult a fél szemére, ezért nyugállományba
vonult, de Trixie így se tudta rászánni magát, hogy kidobja. Laura
most beékelte a párnák közé, mintha ilyen egyszerűen
visszarepíthetné Trixie-t a boldog gyermekkorba.

Ezután lehordta a szennyest a földszintre, és elkezdte



betuszkolni a mosógépbe. Miközben arra várt, hogy a dob
megteljen vízzel, véletlenül rácseppentette a fehérítőt a
szoknyájára, a munkahelyén viselt, kivételesen drága kosztüm
alsórészére. Látta, ahogyan a szín kiment az anyagból, csak egy
könnycsepp alakú heg maradt a nyomában. Szitkozódva próbálta
visszafordítani a folyamatot, hideg víz alá tartotta az anyagot,
amíg végül tehetetlenül lerogyott a mosógép zümmögő gyomra
elé, és könnyekben tört ki.

Annyira lekötötte saját titkának megőrzése, hogy nem maradt
ideje – sem kedve – kitalálni Trixie-ét? S ha nem Seth-tel tölti az
időt, hanem a lányával? Ha kikérdezi franciából; ha forró kakaót
visz a szobájába; ha maga mellé ülteti a kanapéra és együtt
nevetik ki a régi sorozatok frizuráit? Ha okot ad neki arra, hogy
otthon maradjon?

Valahol mélyen tudta, hogy úgysem működött volna. Csak
mert ő úgy dönt, hogy eljátssza a szuperanyut, Trixie még nem
feltétlenül ment volna bele a játékba – az ő korában az anyai
érintés közelébe se ér annak, mint amikor egy fiú ujja lágyan
végigsiklik a gerincén. Kényszerítette magát, hogy elképzelje Jason
Underhillt. Helyes fiú – bozontos fekete haj, tengerkék szem,
sportos testalkat. Mindenki ismeri Bethelben; még ő is látta a nevét
a sportrovatban, aki pedig nem követi a hokieredményeket.
Amikor Daniel amiatt aggódott, hogy Trixie egy idősebb fiúval jár,
ő kérte arra, hogy lazítson kicsit. Napi szinten találkozott hasonló
kölykökkel, ezért tudta, hogy Jason ritka kivétel. Okos, udvarias és
bolondul Trixie-ért, mondta Danielnek. Mit várhatnak még a
lányuk első nagy szerelmétől?

Most, ha Jason Underhillre gondolt, csak azt látta, milyen
meggyőzőek azok a kék szemek, milyen erős az a kisportolt test.
Ezt a gondolatot forgatta magában, fúrta egyre mélyebbre, mint
egy csavart, amíg már erősen tartott.

Ha minden felelősséget átháríthat Jason Underhillre, akkor ő
nem tehet semmiről.

 
Trixie huszonnyolc órája fent volt. Égett a szeme, és nehéznek

érezte a fejét, torkában üledékként telepedett le a történet, ami újra



és újra el kellett mondania. Dr. Roth Xanaxot írt neki, és
elmondta, hogy bármennyire kimerültnek érzi magát, valószínűleg
nem fog tudni aludni, ami ilyenkor teljesen szokványos.

Végre, csodák csodája, engedték zuhanyozni. Abba se hagyta,
amíg el nem használt egy egész szappant. Próbált odalent is
megtisztulni, de nem tudott benyúlni odáig, ahol igazán
mocskosnak érezte magát. Amikor a doki azt mondta, hogy nincs
belső sérülése, kis híján megkérte, hogy nézze meg még egyszer.
Még azon is eltűnődött, hogy talán csak álmodta az egészet –
igazából meg se történt.

– Hé. – Apja dugta be a fejét a szobája ajtaján. – Már ágyban
kéne lenned.

Félrehajtotta a takarót – anyja áthúzta az egész ágyat – és
bemászott. Korábban a lefekvést tartotta a nap fénypontjának:
pihe-puha felhőnek vagy meghitt fészeknek képzelte ágyát, ahol
végre megszabadulhat a tehertől, hogy lazán viselkedjen,
tökéletesen nézzen ki és mindig azt mondja, amit várnak tőle.
Most már csak kifinomult kínzóeszközt látott benne: ha csak
behunyta a szemét, újra és újra leperegtek előtte a történtek, mint
egy zárt láncú tévében.

Anyja a párnáján hagyta régi plüss rénszarvasát. A
mellkasához szorította.

– Apu? – szólalt meg bátortalanul. – Betakarnál?
Apja megdolgozott érte, de sikerült kipréselnie magából egy

mosolyt.
– Persze.
Kiskorában mindig mondott neki egy fejtörőt lefekvés előtt,

azután reggel elárulta a választ. Mi lesz nagyobb, minél többet
veszünk el belőle? A lyuk. Mi az: fekete, mikor megvesszük, piros,
mikor használjuk, és szürke, mikor eldobjuk? A szén.

– Nem beszélgethetnénk egy kicsit? – kérdezte.
Nem mintha igazán erre vágyott volna. Egyszerűen csak nem

akart kettesben maradni önmagával.
Apja megsimogatta a haját.
– Ne mondd, hogy nem vagy fáradt.
Ne mondd, hogy te nem akarod, hallotta Jasont.



Hirtelen eszébe jutott apja egyik éjszakai fejtörője. Nemet
mondok, de igent gondolok. Mi a kérdés?

A megoldás: Ugye, nem bánod?
Apja az álláig felhúzta a takarót.
– Beküldöm a mamit, hogy jó éjszakát kívánjon. – A lámpa

kapcsolója után nyúlt.
– Hagyd égve! – kérte páni rémülettel. – Légyszi.
Apja hirtelen megtorpant, kezével a kapcsolón. Ő pedig

meredten nézte a villanykörtét, amíg már nem látott mást, csak
azt a fényes világosságot, ami állítólag ott vár az alagút végén.

 
Ha bárki megkérdi erről Mike Bartholomew-t, azt mondja,

nincs szarabb meló, mint megmondani egy szülőnek, hogy a
gyereke halálos autóbalesetet szenvedett, öngyilkosságot követett el
vagy túllőtte magát. Nincsenek szavak, amik kifejezhetnék ezt a
tragédiát, a szülő meg csak áll, dermedten néz, és biztosan tudja,
hogy rosszul hallotta. Közvetlen ezután a második legszarabb
meló: kihallgatni egy nemi erőszak áldozatát. Egyszerűen nem
megy anélkül, hogy ne legyen bűntudata, amiért ugyanaz a neme,
mint az elkövetőnek. És még ha össze is kapar annyi bizonyítékot,
hogy tárgyalás legyen a vége, és ha valami csoda folytán
elmarasztaló ítélet is születik, az elkövető akkor se marad sokáig
rács mögött. Legtöbb esetben az áldozat még javában terápiára jár,
de ő már le is tudta a büntetését.

Sokan azt nem értik meg – hacsak nem valami hasonló
területen dolgoznak –, hogy a nemi erőszak és a halálos
autóbaleset áldozata egyformán megszűnik létezni. A különbség
csupán annyi, hogy a nemi erőszak áldozatának tovább kell
folytatnia a mindennapos rutint, mintha még élne.

Felmászott a lépcsőkön a turmixbár fölé, a válása után kibérelt
ideiglenes otthonába, ahol esküvel fogadta, hogy csak hat hónapot
marad, mégis már hat éve élt. Nem vett bútorokat – minél
kevésbé otthonos, gondolta, annál kisebb a késztetés, hogy
maradjon –, csak egy kinyitható kanapét, egy babzsák fotelt és egy
tévét, ami megállás nélkül ment, hogy Ernestine-nek legyen
társasága, míg ő dolgozik.



– Ernie? – kiáltott be, amint elfordította a kulcsot a zárban. –
Megjöttem!

Nem találta a kanapén, ahol reggel hagyta, amikor befutott a
telefonhívás. Kioldotta nyakkendőjét, és a fürdő felé indult.
Félrehúzta a zuhanyfüggönyt, hogy a kád aljában rábukkanjon a
csüngőhasú malacra.

– Hiányoztam? – kérdezte tőle.
A malac felnyitotta egyik szemét és röfögött.
– Tudod, csak azért jöttem haza, hogy elvigyelek sétálni –

magyarázta neki, de a malac máris visszaaludt.
Mike zsebében ott lapult a végzés; Trixie vallomása, plusz az

ondó jelenléte elég indokot szolgáltatott Jason Underhill
letartóztatására. Ismerte is a kölyköt, ahogy mindenki, aki követte
a középiskolai hokicsapat szédítő eredményeit. Előtte mégis haza
kellett jönnie, hogy kiengedje Ernie-t – legalábbis, ezt mondta
magának.

Van gyereke? kérdezte tőle Daniel Stone.
Lekapcsolta a tévét, néhány pillanatig elücsörgött a néma

csendben. Azután a lakás egyetlen szekrényéhez lépett, hogy
előhúzzon egy kartondobozt.

A dobozban egy párna lapult, a lánya ágyáról. Egy
nagyméretű bűnjeles zacskóban tartotta, s most újra feltörte a
műanyag pecsétet, hogy mélyen beszívja a levegőt. Már alig érezte
az illatát, bárhogy próbálta is megóvni.

Ernestine hirtelen odakocogott hozzá. Csúszkált a padlón,
kaparva mászott fel a kanapéra. Ahogy orrával megtúrta a fóliába
zárt párnát, Mike eltűnődött, hogy talán olyan illatokat is érez,
amiket ő nem. A malac felnézett rá.

– Tudom – bólintott. – Nekem is hiányzik.
 
Daniel a konyhában ült, maga előtt a sherryspalackkal. Utálta

a sherryt, de a házban csak ezt találta. A felét máris elpusztította,
pedig Laura nem aprózta el – mindig a legnagyobb üveggel vette a
wokban pirított csirkéhez –, mégsem érezte magát részegnek.
Nem érzett mást, csak a kudarcot.

Az apaság volt az alap, amire annak idején újra felépítette



magát. Amikor szülői mivoltára gondolt, szétterpesztett babakezet
látott a mellkasán, mint valami érdemjelet. A papírsárkány és a
spulni közt feszülő madzagot látta. Amikor kiderült, hogy a
várakozásától messze elmaradva mégsem tudta megóvni a lányát,
óhatatlanul is megkérdőjelezte, hogy a nagy változás valóban
végbement-e.

Lényének az a része, amiről azt hitte, hogy végleg sikerült
kiűznie, csupán sekély sírban nyugodott, egyéb levetett
személyiségjegyei mellett. Most, hogy a sherry rávilágított, már
tisztán látta ezt. S érezte, ahogy haragja gőzként sűrűsödik össze
benne.

Az új Daniel, Daniel apu válaszolt a nyomozó kérdéseire és
bízott abban, hogy a rendőrség teszi dolgát, mert így
gondoskodhatott legjobban a lánya biztonságáról. A régi Daniel
azonban. nos, ő sosem bízott volna másra olyasmit, amiért
egyedül ő felelt. Harcolt és bosszú állt volna.

Ahogy annak idején tette.
Már felállt és magára rázta dzsekijét, amikor Laura belépett a

konyhába. Egyetlen pillantással végigmérte őt és a sherrysüveget.
– Te nem iszol.
Daniel meredten nézte.
– Ittál – javította ki.
– Hová mész?
Nem felelt. Nem tartozott neki magyarázattal. Nem tartozott

senkinek semmivel. Akkor sem, ha egy adósságot indult
törleszteni.

Kinyitotta az ajtót, és kisietett a teherautójához. Jason
Underhill most is a pályán lesz, beöltözik a szombat délutáni
meccsre.

 
* * *

 
Miután Trixie megkérte, Laura maradt, amíg elaludt. Még épp

időben ment le a földszintre, hogy lássa férje távozását és ne
kapjon rá magyarázatot, de ami még rosszabb: talán ellenkező
esetben se tartóztatta volna.



A bibliai értelemben vett igazságtétel idejétmúlt, legalábbis ezt
tanítják. Már nem vágjuk le a tolvajok kezét és kövezzük halálra a
gyilkosokat. A fejlettebb társadalmak a tárgyalótermekben tesznek
igazságot, amit öt órával korábban ő is csak helyeselni tudott.
Pedig a tárgyalás hiába civilizáltabb megoldás, ha érzelmi
szempontból korántsem akkora elégtétel.

Próbálta elképzelni, mit csinál majd a férje, ha megtalálja
Jasont, de nem ment. Oly hosszú időn át nem látott mást, csak a
csendes és kellemes modorú Danielt, hogy már teljesen
elfeledkezett a sötét és kiszámíthatatlan árnyról, ami egykor
kísértette. Ugyanazt érezte, mint tavaly karácsonykor, amikor
fenyőfadísznek használta Trixie babacipőjét: ábrándozva gondolt
bele, hogy falatnyi lánya valamikor ebben tipegett, mégsem tudta
ezt összeegyeztetni a képpel, amit maga előtt látott: a kamasz
Trixie-vel, aki mezítláb táncikált a fenyő körül, miközben fehér
izzókkal hintette meg.

Próbált félrevonulni egy könyvvel, de négyszer is elolvasta
ugyanazt az oldalt. Bekapcsolta a tévét, de nem talált viccesnek
egyetlen konzervpoént se.

Egy perccel később már a számítógépnél találta magát, amint
rákeresett a nemi erőszakra.

10 900 000 találatot kapott, amitől máris jobban érezte
magát. A nagy számok törvénye alapján nem ő volt az egyetlen
anya, aki így érezte magát, ahogy Trixie sem az egyetlen áldozat.
A böngészőben elültetett keresőszóból azután kígyózó indákként
nőttek ki a válogatott borzalmak, amint kattogtatni kezdett.

Élete során minden hat amerikai nőből egy áldozata lesz a
nemi erőszaknak vagy a nemi erőszak kísérletének, ami
összességében 17,7 millió áldozatot jelent.

Az áldozatok 66 százaléka ismeri a támadóját. 48 százalékot
egy barátja erőszakol meg.

Az esetek 20 százaléka egy barát, szomszéd vagy hozzátartozó
otthonában történik.

Több mint felük az áldozat lakóhelyétől számított egy
mérföldön belül.

Az áldozatok 80 százaléka harminc év alatti nő. A népesség



egészéhez viszonyítva a tizenhat és tizenkilenc év közti lányok
négyszer nagyobb eséllyel esnek áldozatul szexuális indítékú
támadásnak.

Az esetek 61 százalékát nem jelentik a rendőrségen.
Amennyiben mégis, ez 50,8 százalékos eséllyel vezet
letartóztatáshoz. Letartóztatás esetén a jogi eljárást 80 százalékos
eséllyel lefolytatják, mely esetben 58 százalékos eséllyel terhelő
ítélet születik. Amennyiben az elkövetőt elítélik, 69 százalékos
eséllyel kap letöltendő büntetést. Vagyis a rendőrségnek bejelentett
39 százaléknyi nemi erőszaknál is csak alig 16,3 százalék az esély
arra, hogy az elkövető börtönbe kerül. Ha hozzávesszük a nem
jelentett eseteket is, akkor az erőszaktevők 94 százaléka megússza
a felelősségre vonást.

Laura meredten nézte a monitort, az egyik százalékos értéknél
villogó kurzort. Most már Trixie is ilyen statisztikai adat lett.
Belegondolt, eddig miért nem tudatosult benne a százalékjel
szimbolikus jelentése: az éles elválasztó vonal, két oldalán az üres
körökkel.

 
Daniel csak a jégpálya bejáratától messzire talált

parkolóhelyet, ami szombat délután aligha meglepő. A maine-i
Bethelben a középiskolai hokimeccsek legalább akkora tömeget
vonzottak, mint a foci a Középnyugaton. Lányok álltak az
előtérben, ajkukat rúzsozták a foncsorozott üvegtábláknál; totyogó
kisgyerekek próbáltak kitalálni a farmeros felnőttlábak
rengetegéből. Az ősz borostás férfi, aki hot dogot, nachót és forró
kakaót árult, elfoglalta posztját a büfépult mögött és Motownt
énekelgetett, miközben savanyú káposztát lapátolt egy zsemlébe.

Daniel úgy hatolt át a tömegen, mintha láthatatlan lenne,
miközben elnézte a büszke szülőket és lelkes diákokat, akik azért
jöttek, hogy a helybéli hősöknek éljenezzenek. Hagyta, hogy az
emberár magával sodorja a kétszárnyú kapukon át, be egészen a
nézőtérig. Igazából nem tervezett semmit. Nem akart mást, csak
Jason Underhill állát érezni az ökle alatt. A falba passzírozni az
arcát. Halálra rémíteni.

Épp készült benyitni a hazai csapat öltözőjébe, amikor az ajtó



elhúzódott kinyújtott keze elől. Még időben lapult a falhoz, hogy
láthassa Bartholomew nyomozót, amint kivezeti Jason Underhillt.
A kölyök már korcsolyát viselt harisnyás lábán, egyik kezében ott
szorongatta az ütőjét is. Arca kipirult, szemét le se vette a padló
gumírozott szőnyegéről. Az edző a nyomukban loholt.

– Ha csak beszélni akar vele, a francba is, nem ér rá a meccs
után? – méltatlankodott.

Lassacskán a nézők is felfigyeltek Jason távozására, és
elcsendesedtek, ahogy nem tudták mire vélni. Egyikük – vélhetően
Jason apja – átfurakodott a padsorokon és futva feléjük indult.

Daniel mozdulatlanná meredt abban a tudatban, hogy
Bartholomew nem látta meg, ám ekkor a nyomozó hátrafordult és
belenézett egyenesen a szemébe. A levegő vibrált a feszültségtől és
ott pattogott Daniel dobhártyáján, mégis mintha vákuumba
kerültek volna, mielőtt alig észrevehető biccentéssel nyugtázták,
hogy mindketten csak azt teszik, amit tenniük kell.

 
– A pályán voltál, igaz? – kérdezte Laura, amint a férje

benyitott az ajtón.
Daniel csak bólintott és lefoglalta magát azzal, hogy lehúzta

cipzárját, majd a legnagyobb gonddal felakasztotta kabátját a
fedett tornác egyik fogasára.

– Elárulnád végre, mi történt?
Fura dolog a bosszú: vágyunk az elégtételre, hogy megtörtént,

de igazából nem akarunk hallani róla, mert akkor be kéne
ismernünk, hogy ez a vágy alantasabbá és kevésbé civilizálttá tesz
minket.

Daniel azon kapta magát, hogy a feleségére mered, miközben
lassan leül a lépcsőre.

– Ezt nem inkább nekem kéne kérdeznem? – szólalt meg
csendesen.

Ezzel a néhány szóval egészen más irányt vett a beszélgetés,
mint egy eltérített tehervonat. Laura hátralépett, mintha
megütötte volna, még az arca is kipirult.

– Mióta tudod?
Daniel vállat vont.



– Egy ideje, gondolom.
– Miért nem szóltál?
Az elmúlt néhány napban százszor is feltette magának ezt a

kérdést. Úgy tett, mintha nem tűnnének fel az éjszakázások és a
kikapcsolt telefonok, mert másként szembe kellett volna néznie a
ténnyel, hogy olyasvalakit szeret, aki képes volt beleszeretni valaki
másba.

Csakhogy volt egy pont a kapcsolatukban, amikor ő tűnt
menthetetlennek és Laura hitt a változásban. Nem tartozott neki
ugyanezzel? Ha engedi, hogy dühe és szégyene a jobbik énje fölé
kerekedjen, ha kidobja Laurát a házból, nem ugyanúgy az
adrenalin hatására cselekszik, mint azelőtt, amikor elveszítette az
önuralmát?

Ilyen egyszerű: ha nem tud megbocsátani Laurának – ha
engedi, hogy ez az egész feleméssze –, akkor ugyanúgy viselkedik,
mint a férfi, aki azelőtt volt.

Ezt nem tudta szavakba önteni.
– Ha szólok – vonta meg végül a vállát –, akkor kiderült

volna, hogy igaz.
– Vége, ha ez jelent bármit is.
Résnyire szűkült szemmel nézett fel Laurára.
– Trixie miatt?
– Már előtte. – Laura átsuhant a téglapadlón, karba tette a

kezét, és megállt a lanyhuló fényben. – Aznap éjjel szakítottunk,
amikor. amikor Trixie. – A mondat kibomlott és szétfoszlott.

– Akkor is dugtatok, amikor a lányunkat megerőszakolták?
– Jesszusom, Daniel.
– Így volt? Ezért nem vetted fel a telefont, amikor próbáltam

elmondani, mi történt? – Egy izomköteg megfeszült Daniel
torkában. – Hogy hívják, Laura? Szerintem tartozol nekem
ennyivel. Tudnom kell, kit akartál azután, hogy engem már nem.

Laura elfordult tőle.
– Nem akarok erről beszélni.
Daniel hirtelen felpattant és nekiszegezte a falnak, mintha bele

akarná passzírozni. Testéből villamos áramként sütött a harag.
Megmarkolta feleségét és olyan erővel rázta, hogy a feje



hátrabicsaklott és a szeme elkerekedett a félelemtől. A saját szavait
vágta a képéhez.

– Akkor mit akarsz? – követelte érdes hangon. – Mit akarsz?
Laura ellökte magától, erősebben, mint gondolta volna róla.
Ívben megkerülte, de nem vette le róla a szemét – egy

oroszlánszelídítő, aki nem szívesen fordítana hátat a bestiának.
Ennyi elég volt ahhoz, hogy észhez térjen. Úgy meredt a kezére –
amivel megmarkolta –, mintha valaki máshoz tartozna.

Abban a pillanatban újra ott állt a tavaszi lápon, az akiaki
iskola mögött, lucskosan és véresen, de feltartott ököllel. A
verekedésben eltört két bordája, kiesett egy foga és felhasadt a bal
szemöldöke. Alig állt a lábán, de nem törte meg a fájdalom. Még
valaki? hívta ki őket maga ellen, amíg egyenként leszegték sötéten
forrongó tekintetüket.

Reszkető kézzel próbálta visszatuszkolni az erőszakot oda,
ahonnan kibuggyant, de mintha csak egy ejtőernyőt csomagolt
volna el – egy része mindig kilógott és emlékeztette, hogy amikor
legközelebb beleveti magát ebbe az érzelmi szakadékba, már nem
lesz ilyen biztos a földet érés.

– Nem akartalak bántani – mormolta. – Sajnálom.
Laura meghajtotta a fejét, de már csak azután, hogy látta a

szemében csillanó könnyeket.
– Jaj, Daniel – sóhajtott fel. – Én sem.
 
Trixie aludt, amikor a jégpálya előcsarnokában nem

hivatalosan kihallgatták, majd egy perccel később hivatalosan
letartóztatták Jason Underhillt. Aludt, amikor a rendőrségi
titkárnő megszakította az ebédszünetét és felhívta a férjét, hogy
elújságolja neki, kit varrtak be nem egészen tíz perce. Aludt,
amikor a férfi közölte papírgyári munkatársaival, hogy szerinte a
Bethel aligha nyeri meg az állami hokibajnokságot, majd azt is
megmondta, miért. Aludt, amikor az egyik papírgyári munkás
hazafelé menet beült egy sörre a testvérével, az Augusta Tribune
riporterével, aki telefonált párat és kiderítette, hogy aznap délelőtt
valóban kiadták a letartóztatási parancsot, méghozzá kiskorú
sérelmére elkövetett nemi erőszak gyanúja miatt. Aludt, amikor a



riporter kiadta magát az apjának és felhívta a betheli rendőrséget,
hogy amikor bementek vallomást tenni, nem hagyta-e ott a
sapkáját.

– Nem, Mr. Stone – felelte a titkárnő –, de ha mégis
előkerülne, majd szólok.

Átaludta, ahogy a történtekből sztori és újságcikk lett.
Átaludta, ahogy a madzaggal átkötött újságok a furgonok
rakterében eljutottak a kivénhedt Honda robogókkal cikázó
kézbesítőfiúkhoz. Aludt még másnap reggel is, amikor egész Bethel
látta a címlapot. Amikor már mindenki tudta, hogy előző nap
miért vitték el Jason Underhillt a Betheli Középiskola
hokimeccséről, és hogy Roy Underhill egy portlandi ügyvédet
bérelt fel a fia védelmére, miközben mindenkinek azt terjesztette,
hogy Jasont csőbe húzták. S bár az újságcikk etikus módon
egyszer sem nevezte a nevén, mindenki tudta, hogy az egész
tragédia a még ekkor is békésen alvó Trixie Stone miatt következett
be.

 
Mivel Jason csak tizenhét volt, a kerületi bíróság fiatalkorúak

bíróságaként ült össze, s ugyanezen okból, zárt ajtók mögött.
Jason a vadonatúj zakót és nyakkendőt viselte, amit anyja a
főiskolai felvételijére vásárolt. Levágatták a haját is. Jogi
képviselője ragaszkodott ehhez, mondván: a bíró döntése néha
olyan apróságokon múlik, mint hogy látja-e a gyanúsított szemét.

Dutch Oosterhaus a simulékony ügyvédek azon kasztjába
tartozott, hogy Jason többször is lenézett a padlóra, hátha látja az
általa hagyott nyálkás nyomot. Olyan cipőt viselt, ami csikorgott,
és olyan inget, amihez mandzsettagomb kellett, az apja szerint
mégis ő volt az egyetlen az államban, aki véget vethet ennek a
rémálomnak.

Jason nem értette, mi a frászt akar elérni Trixie. Rendesen
csinálták, közös megegyezéssel, ahogy Dutch fogalmazott. Ha
Trixie valahogy mégis nemet mondott, akkor ezt olyan idegen
nyelven tette, amiről még nem is hallott.

Mégis. Próbálta elrejteni reszkető kezét az asztal alá.
Igyekezett magabiztosnak tűnni és úgy tenni, mintha ki lenne



bukva az alaptalan vádaskodás miatt, de közben annyira beijedt,
hogy bármelyik pillanatban kidobhatta a taccsot.

Az államügyész leginkább cápára emlékeztette széles, lapos
arcával és szinte fehér hajával, de még inkább a hegyes és
hangsúlyos fogaival. Látszott rajta, milyen boldogan
szétmarcangolná. Marita Soorenstadnak hívták; a testvére egy
évtizeddel korábban valódi legendának számított a betheli
hokicsapatban, de nem úgy tűnt, mintha ettől fikarcnyit is
megenyhülne.

– Bíró úr – kezdte –, noha az állam nem kérelmezi, hogy a
terheltet büntetés-végrehajtási intézetben tartsák fogja, kérelmezi
bizonyos korlátozások betartását. Szeretnénk meggyőződni arról,
hogy nem kerül semmilyen kapcsolatba az áldozattal vagy annak
családjával. Örülnénk, ha drog- és alkoholelvonó kúrára menne,
illetve ha a tanítási napok kivételével nem hagyhatná el az
otthonát. Ez a tiltás értelemszerűen a sporteseményekre is
vonatkozna.

A bírói pulpituson idős férfi ült, aki átfésülte néhány szál haját
másként tar koponyáján.

– Szabadon bocsátásának feltételeit én szabom meg, Mr.
Underhill. Ha bármelyik általam kiadott rendelkezést megszegi,
Portlandben elzárásra kerül. Megértette?

Jason nagyot nyelt és bólintott.
– Nem kerülhet további kapcsolatba sem az áldozattal, sem

annak családjával. Este tízre ágyban kell lennie, méghozzá
egyedül. Tartózkodnia kell az alkoholtól és tudatmódosító
szerektől, köteles részt venni a használatukkal kapcsolatos
tanácsadáson. Ami viszont az állam által kérvényezett házi őrizetet
illeti. nos, ezzel nem értek egyet. Nem sodornám veszélybe a
csapat esélyét arra, hogy újra megnyerje az állami bajnokságot,
miközben a pálya körül lesznek épp elegen, akik gondoskodnak az
ön megfelelő felügyeletéről. – Összecsukta mappáját. – Az ülést
berekesztem.

Jason hallotta, ahogy az anyja sírva fakadt mögötte. Dutch is
nekiállt összecsomagolni, mielőtt átlépett a folyosó túlsó oldalára,
váltani néhány szót a Cápával. Jason Trixie-re gondolt, ahogy



akkor éjjel először csókolta meg. Trixie-re gondolt, ahogy néhány
órával korábban az autójában zokogott és azt hajtogatta, hogy
nélküle semmit sem ér az élete.

Vajon már akkor eltervezte, hogy tönkreteszi az övét is?
 
Két nappal a nemi erőszak után Trixie úgy érezte, mintha élete

két részre hasadt volna a történtek törésvonala mentén. A régi
Trixie Stone repülésről álmodozott meg arról, hogy ha elég idős
lesz, paplanernyőzni fog. Az új Trixie csak lámpafénynél mert
aludni. A régi Trixie szerette a testéhez simuló, feszes pólókat; az új
Trixie az apja szekrényéből választott magának melegítőt, amiben
elrejtőzhet. A régi Trixie napjában kétszer is zuhanyozott, annyira
szerette a körteillatú szappant, amit anyja csempészett be a
karácsonyi harisnyájába. Az új Trixie mindig mocskosnak érezte
magát, akárhányszor sikálta is le a testét. A régi Trixie úgy érezte,
része a csapatnak. Az új Trixie akkor is egyedül érezte magát, ha
emberek vették körül. A régi Trixie egyetlen pillantással eldöntötte
volna az újról, hogy menthetetlenül lúzer.

Kopogtatás hallatszott. Ez is új volt. Apja azelőtt csak bedugta
a fejét, de most még ő is tekintettel próbált lenni arra, hogy a saját
árnyékától is fél.

– Hé – köszönt be. – Mit szólnál egy kis társasághoz?
Nem vágyott rá, de bólintott, abban a hitben, hogy apja

önmagára gondol, azután már látta, ahogy szélesre tárta az ajtót,
hogy beengedje Janice-t, a kórházban megismert krízistanácsadót.
A nő pulóverén tökfej díszelgett, pedig már közelebb jártak a
karácsonyhoz, és annyi szemfestéket viselt, ami elég lett volna egy
egész divathétre.

– Ó – sóhajtott fel. – Maga az.
Gorombán reagált, amitől úgy érezte, mintha parányi kis

szikra gyúlna a szívében. Meglepően jól esett ilyen dögnek lennie –
mintha ez ellensúlyozta volna a tényt, hogy többé sosem lesz
önmaga.

– Én most. hagyom, hogy beszélgessetek. – Trixie bárhogy
könyörgött a tekintetével, hogy ne hagyja egyedül ezzel a nővel,
apja valamiért nem vette a vészjelzéseit.



– Szóval – csukta be Janice az ajtót –, hogy boldogulsz?
Trixie megvonta a vállát. Hogy nem vette észre már a

kórházban, mennyire idegesíti ez a nő? Mintha egy kanári akarna
bölcs bagoly lenni.

– Úgy látom, még mindig az események hatása alatt állsz. Ez
teljesen normális.

– Normális – ismételte Trixie epés hangon. – Ja, én is
pontosan ezt a szót használnám magamra.

– Ez is hozzátartozik – magyarázta Janice.
Ha már hozzátartozó, gondolta Trixie, akkor a hibbant

nagybácsi, akit mindenki kerül a családi rendezvényeken, aki egyes
szám harmadik személyben beszél önmagáról és csak kék ételeket
eszik, akiből hazafelé mindenki gúnyt űz.

– Nagyon sok apró lépés kell, amíg eljutsz a célig.
Az elmúlt negyvennyolc órában úgy érezte, mintha víz alatt

úszna. Hallotta az embereket, de mintha egy kihalt nyelven
beszéltek volna, egyetlen szavukat se értette. Ha meg túlságosan
nagy lett a csend, Jason hangja kúszott a fülébe, mint a kígyózó
füst.

– Minden nappal egy kicsit könnyebb lesz – tette hozzá Janice,
akit hirtelen teljes szívéből gyűlölt. Mi a frászt tud egyáltalán?
Nincs a helyében, olyan kimerülten, hogy még a csontjai is
sajognak. Nem érti, hogy legszívesebben már most lefeküdne
aludni, mert csak az az öt másodperc tartja életben, amikor reggel
felébred és még nem emlékszik semmire.

– Néha segít, ha kiadjuk magunkból. Játszunk valami
hangszeren, sikítunk a zuhany alatt, kiírjuk magunkból

Semmire se vágyott kevésbé, mint hogy mindent megörökítsen
a naplójába, hacsak nem azért, hogy rögtön utána elégesse.

– Sokan hasznosnak találják, ha eljárnak egy terápiás
csoportba

– Hogy körbeüljünk és arról dumáljunk, mekkora fos lett az
életünk? – tört ki, miközben azt kívánta, hogy Janice bújjon vissza
abba a segglyukba, ahonnan az ilyen irgalmas szamaritánusok
jönnek. Ne akarja már elhitetni vele, hogy hangyafasznyi esélye is
van visszailleszkedni a szobájába, az életébe, a világba. – Tudja,



inkább vágok magamon eret vagy ilyesmi. Arra sincs szükségem,
hogy folyton a nyakamra járjon.

– Trixie.
– Fogalma sincs róla, milyen ez! – förmedt rá. – Ne csináljon

úgy, mintha egy cipőben járnánk. Maga sehol sem volt akkor éjjel,
csak én voltam ott.

Janice előrelépett, amíg már annyira közel került, hogy meg is
érinthette volna.

– 1972-ben tizenöt éves voltam. Hazafelé tartottam a rövidebb
úton, az iskolai játszótéren át. Volt ott egy férfi, azt mondta,
elvesztette a kutyáját. Azt kérdezte, segítenék-e megkeresni.
Azután a hinta alatt letepert és megerőszakolt.

Szótlanul meredt rá.
– Három órán át ott tartott. Egész idő alatt csak arra tudtam

gondolni, hogy azelőtt suli után mindig itt játszottam. A fiúk és a
lányok mindig a maguk oldalán, a mászóka két felén. Ha nagyon
bátrak voltunk, átszaladtunk a fiúk térfelére, azután gyorsan
vissza a biztonságba.

Trixie lesütötte a tekintetét.
– Sajnálom. – suttogta.
– Kis lépésekkel – bólintott Janice.
Azon a hétvégén Laura megtanulta, hogy nem léteznek

kozmikus játékvezetők. Nincs kitől időt kérni, még akkor se, ha
egész világunk megrendül egy csapástól. A mosogatógépet
ugyanúgy ki kell pakolni; a kosár ugyanúgy megtelik szennyessel;
a középiskolai osztálytárs, akivel fél éve nem beszéltünk, ugyanúgy
felhív, miközben nem is sejti, hogy ha egyetlen szóval is beszélnénk
a jelenlegi életünkről, ott, helyben összetörnénk. Az osztály tizenkét
diákja pedig ugyanúgy elvárja, hogy hétfőn elkezdődjön a tanítás.

Arra számított, hogy Trixie-vel tölti majd minden idejét, hogy
simogatja, míg ő a sebeit nyalogatja, csakhogy Trixie egyedül akart
lenni, így nem maradt más választása, mint bolyongani a házban
– Daniel felségterületén. Még most is kerülték egymást; bonyolult
koreográfiákat dolgoztak ki, hogyan távozzanak, amint a másik
belép. Addig sem kell kommunikálniuk.

– Rendkívüli szabadságra megyek – közölte vasárnap. Daniel



fel sem nézett az újságjából, de órákkal később, amikor már az ágy
két szélén feküdtek – köztük az eltitkolt viszony porcelánbolti
elefántjával –, újra előhozta a témát.

– Szerintem nem kéne.
Az arcát fürkészte; nem tudta biztosan, mire próbál utalni.

Nem akarja, hogy egész nap körülötte legyen, kényelmetlenül
érezné magát tőle? Szerinte inkább izgatja a karrierje, mint a
lánya?

– Talán segítene Trixie-nek – tette hozzá Daniel –, ha azt
látná, hogy minden megy tovább.

Felnézett a mennyezetre, a pingvin formájú beázásra.
– És ha szüksége van rám?
– Akkor majd felhívlak – felelte Daniel hűvösen. – Te pedig

nyomban hazajössz.
A szavai felértek egy pofonnal – amikor legutóbb hívta, fel se

vette a telefont.
Másnap reggel előhalászott egy harisnyát és egy blúzt. Reggelit

csomagolt, amit a kocsiban is meg tudott enni; Trixie-nek hagyott
egy üzenetet. Vezetés közben felötlött benne, hogy minél távolabb
kerül otthonról, annál könnyebbnek érzi magát – mire eléri az
egyetem kapuját, talán csak a biztonsági öv tartja az ülésben.

Amikor megérkezett az előadó elé, a diákok az asztala körül
csoportosultak és heves vitát folytattak. Ez hiányzott neki, a biztos
tudat, hogy ide tartozik, az intellektuális csörték megnyugtató
világába. A beszélgetés hangjai kigyűrűztek hozzá a folyosóra. Egy
unokatesómtól hallottam, aki a gimibe jár... keresztrefeszítik...
csak idő kérdése volt. Egy pillanatra megtorpant, míg eltűnődött
azon, hogy lehetett ennyire naiv – azt hitte, ez a borzalom Trixie-
vel történt, pedig valójában mindhármukkal. Miután nagy levegőt
vett és belépett a terembe, a hirtelen csendben tizenkét szempár
fordult felé egyszerre.

– Miattam ne zavartassák magukat – szólt rájuk
határozottan.

A tanítványai kényelmetlenül feszengtek. Pedig mennyire
vágyott az iskola komfortzónájára – erre az állandó és biztos
pontra, ahonnan akkor is folytathatja, ha kifordul sarkaiból a világ



–, de legnagyobb meglepetésére már nem illett ide. Az iskola
ugyanaz maradt, a hallgatók is. Csak ő változhatott.

– Jól van, Stone professzor? – kérdezte valaki.
Hunyorogni kezdett, amíg az arcok fókuszba nem kerültek.
– Nem. – Hirtelen a gondolat is kimerítette, hogy tovább

kelljen színlelnie. – Nem vagyok jól. – Felállt, hátrahagyta
jegyzeteit, kabátját és értetlen osztályát, hogy kilépjen a szikrázó
hóba és visszatérjen oda, ahol mindig is lennie kellett volna.

 
– Csinálja. – Trixie szorosan összezárta a szemhéját. A közeli

fodrászatban ült, ahová a lila hajú nyugdíjasok jártak, és ahová
normál körülmények között akkor se tenné be a lábát, ha
kínoznák. Viszont most először merészkedett ki a házból, és az apja
nem engedte messzebbre, pedig Janice kioktatta arról, hogy ne
akarja megóvni a széltől is.

– Ha egy órán belül nem jössz vissza – figyelmeztette az apja
–, én utánad megyek.

Elképzelte őt, ahogy az utcai ablakban áll és számolja a
másodperceket, mielőtt felbukkan a látómezejében, de ha már
eljutott idáig, nem hagyja, hogy kárba vesszen a kirándulás. Janice
azt tanácsolta, hogy mielőtt meghoz egy döntést, írjon listát az
előnyökről és hátrányokról. Nos, amennyire ő látta, semmi
hátránya sem lehetett abból, ha olyasmit tesz, ami elfeledteti vele a
régi énjét.

– Szép, hosszú copfod van – jegyezte meg a matuzsálemkorú
fodrász. – Felajánlhatnád.

– Kinek?
– Van egy jótékonysági szervezet, amelyik parókákat készít a

rákos betegeknek.
Elnézte magát a tükörben. Örült, hogy segíthet valakinek, aki

nála is rosszabb helyzetben van. Örült, hogy létezik olyan, aki nála
is rosszabb helyzetben van. Pont.

– Oké – döntötte el. – Mit kell tennem?
– Majd mi elintézzük – nyugtatta meg a fodrász. – Csak add

meg a neved és a címed, hogy elküldhessék a köszönőlapot.
Ha tisztán gondolkodik – ami, lássuk be, sosem volt az



erőssége –, álnevet mondott volna. Viszont az üzlet személyzete
nyilvánvalóan nem olvasott újságot és az Öreglányokon kívül
nem nézett mást a tévében, mert a fodrásznak szempillája se
rebbent, amikor elárulta neki, kicsoda. Csak madzagot kötött
derékig érő hajára, hogy rákapcsozza a kis kártyát a nevével.
Azután felemelte az ollót.

– Akkor lássuk, miből élünk.
Élesen beszívta a levegőt az első vágásnál, azután már csak azt

vette észre, mennyivel könnyebbnek érzi magát. Elképzelte, milyen
lenne tüsihajjal járni, hogy érezze fülében a szél zúgását.

– Nyírja le gyeptéglára – jelentette ki.
A fodrász levegő után kapott.
– De szívecském – tiltakozott –, azt a katonáknak szokták.
– Nem érdekel.
A fodrász felsóhajtott.
– Jó, lássuk, találok-e a közös nevezőt, ami mindkettőnknek

elfogadható.
Trixie behunyt szemmel hallgatta a feje körül csattogó

fodrászollót. Haja vörösesszőke pamacsokban hullt alá, mint egy
levadászott paradicsommadár tolla.

– Ég veled – suttogta.
 
A legnagyobb ágyat vették meg, amikor a rémálmai elől

menekülő, hároméves Trixie még több időt töltött itt, mint a saját
szobájában. Akkoriban jó ötletnek tűnt. Akkoriban még azt
tervezték, hogy több gyerekük is lesz, és a döntés olyan
véglegességgel ruházta fel házasságkötésük tényét, amit nem
győzött csodálni. Pedig egy szűkös hálótermi ágyon szerettek
egymásba, ahol olyan közel feküdtek, hogy minden éjjel
szellemként lebegett felettük a testük kipárolgása és minden reggel
arra ébredtek, hogy lerúgták magukról a takarót. Ennek fényében
külön is érdekes, hogy most az őket elválasztó roppant tér ellenére
is kényelmetlennek érezték egymás közelségét.

Daniel tudta, hogy Laura ébren van. Alig ment el dolgozni,
máris hazatért, bár nem adott rá magyarázatot.
Kommunikációjuk a szórványos és szükséges információcserére



korlátozódott: evett-e Trixie (nem); mondott-e még valamit
(nem); telefonáltak-e a rendőrök (nem, de Mrs. Walstone az utca
végéről igen, mintha bármi köze lenne hozzá, mi történt velük).
Laura lázasan belevetette magát a teendőkbe: kitakarította a
fürdőket és kiporszívózott a kanapé párnái alatt, majd elnézte a
hazatérő Trixie-t, akit mintha bozótvágó késsel kopasztottak volna
meg, mégis uralkodott döbbenetén, sőt felvetette, hogy
játszhatnának egy Monopolyt. Mintha így próbálta volna
kárpótolni őket az elmúlt hónapok minden távollétéért; mintha
elkezdte volna letölteni az önmaga által kiszabott börtönbüntetést.

Az ágyban fekve Daniel azon tűnődött, hogyan érezheti két
ember félméternyi távolságból is úgy, mintha fényévek
választanák el őket egymástól.

– Tudták – törte meg a csendet Laura.
– Kik?
– Mindenki. Az iskolában. – Felé hemperedett, hogy zöld

szeme a bársonyos sötét mélyén világítson. – Csak erről beszélnek.
Daniel elmondhatta volna, hogy ez nem is fog elmúlni, amíg

ő, Laura, sőt Trixie túl nem teszi magát rajta. Ezt már tizenegy
éves korában megtanulta, amikor Cane nagyapja először vitte
jávorszarvas-vadászatra. Szürkületkor, kis alumíniumcsónakon
vágtak neki a Kuskokwim folyónak. Daniel az egyik
folyókanyarnál szállt ki, Cane a másiknál, hogy minél nagyobb
területet fedjenek le.

Ahogy ott lapult a füzesben, azon tűnődött, meddig tart, amíg
Cane és a nagyapja visszajön érte – visszajönnek-e egyáltalán.
Amikor a jávorszarvas kecsesen kilépett a bozótból ingatag lábain,
felborzolt hátszőrzetével és gumószerű orrával, a szíve vadul
zakatolni kezdett. Felemelte a puskát és arra gondolt: Ezt akarom,
mindennél jobban.

Abban a pillanatban a jávorszarvas bevette magát a füzesbe és
eltűnt a szeme elől.

Úton hazafelé, miután meghallotta, mi történt, Cane és a
nagyapja csak a kass'aq szót mormolgatta és a fejét csóválta. Hát
nem érti, hogy ha vadászat közben az elejtendő vadra gondol,
azzal az erővel meg is táviratozhatná az állatnak, hogy végezni



akar vele?
Eleinte elintézte egy kézlegyintéssel, mint yupik eszkimó

babonát – mint hogy tisztára kell nyalni a tányért, akkor nem
csúszunk el a jégen, vagy meg kell ennünk a hal farkát, akkor
gyorsabban tudunk szaladni –, ám ahogy idősebb lett, megtanulta,
hogy a szónak teremtőereje van. Egy sértést nem kell a képünkbe
üvölteni, hogy fájjon; egy fogadkozást se a fülünkbe súgni, hogy
bízzunk. Elég a fejünkbe venni a gondolatot, hogy
megváltoztassunk bárkit és bármit, aki és ami az utunkba kerül.

– Ha azt akarjuk, hogy minden újra a régi legyen – mondta ki
a sötétben –, úgy kell tennünk, mintha máris az lenne.

– Hogy érted?
– Talán Trixie visszamehetne az iskolába.
Laura felkönyökölt.
– Ezt nem mondhatod komolyan.
Habozni kezdett.
– Janice javasolta. Semmi értelme, hogy egész nap itthon

kuksoljon és újraélje a történteket.
– Az iskolában újra találkozni fog vele.
– Távoltartási végzést adtak ki, Jason a közelébe se mehet.

Trixie-nek éppúgy joga van ott lenni, mint neki.
Hosszú csend lett.
– Neki is akarnia kell – jelentette ki végül Laura.
Hirtelen úgy érezte, a felesége nemcsak Trixie-ről, de

önmagáról is beszél. Mintha Trixie megerőszakolása szüntelen
levéleső lenne, amit bőszen próbálnak elgereblyézni, mert addig se
kell azzal törődniük, hogy a talpuk alatt többé nem szilárd a talaj.

Az éjszaka teljes súlyával nehezedett rá.
– Ide is elhoztad? Ebbe az ágyba?
A lélegzet Laura torkán akadt.
– Nem.
– Elképzellek őt vele, pedig azt se tudom, hogy néz ki.
– Tévedés volt, Daniel
– Tévedés az, ami véletlenül történik. Nem az volt, hogy egyik

reggel kisétáltál innen és hirtelen egy fickó ágyában találtad
magad. Már jó ideje ezt tervezted. Tudatosan döntöttél.



Az igazság addig perzselte torkát, amíg már alig kapott
levegőt.

– Azt is eldöntöttem, hogy vége. Hogy visszatérek.
– Szerinted hálásnak kéne lennem? – Átvetette karját a

szemén, hogy inkább ne is lássa.
Laura profilját mintha ezüstből öntötték volna ki.
– Azt… azt akarod, hogy költözzek el?
Gondolt már rá. Nem akarta látni a fürdőben, ahogy a fogát

mossa, sem a konyhában, ahogy felrakja a vizet. Ilyen hétköznapi
helyzetekben, egy virtuális házasság rutinjaiban. Másfelől, nem
felejtette el, mi lett volna vele nélküle. Épp miatta vált ilyen
emberré. Ez a kettősség jelent meg a művészetében: nincs erő
gyengeség nélkül, fény sötétség nélkül, szerelem veszteség nélkül.

– Nem hinném, hogy jót tenne Trixie-nek – kerülte meg az
egyenes választ.

Laura újra felé fordult.
– És neked? Neked mi tenne jót?
Meredten nézte. Laura beleivódott az életébe, éppoly

eltávolíthatatlanul, mint egy tetoválás. Még az sem számított, testi
valójában jelen van-e, hisz örökké magában hordozta. Trixie is ezt
bizonyította. Ugyanakkor, épp elég mosott ruhát hajtogatott
Oprah-ra és dr. Philre, hogy tudja, hogyan működik a házastársi
hűtlenség. Az árulás éles kő a hitvesi ágy matraca alatt: nyomja az
oldalunkat, bárhogy helyezkedünk. Mi értelme, hogy képesek
vagyunk megbocsátani, ha a lelkünk mélyén be kell vallanunk,
hogy sosem leszünk képesek felejteni?

Amikor nem válaszolt, Laura visszahemperedett a hátára.
– Gyűlölsz?
– Néha.
– Néha én is gyűlölöm magam.
Úgy tett, mintha a falon át Trixie egyenletes és gondtalan

légzését hallgatná.
– Tényleg ennyire szörnyű? A házasságunk?
Laura megrázta a fejét.
– Akkor miért csináltad?
Hosszú ideig nem válaszolt. Azt hitte, már elaludt, amikor



hangja elősejlett az ablakon túli csillagok fénye mögül.
– Mert rád emlékeztetett.
 
Trixie tudta, hogy a legkisebb provokációra felállhat, kisétálhat

a tanteremből és menedéket kereshet az igazgatói irodában, a
tanároknak a szeme se fog rebbenni. Megkapta az apja mobilját is.
Bármikor hívhatsz, és ott leszek, mielőtt letennéd. Már túl volt a
kínos beszélgetésen az igazgatóval, aki felhívta és elmondta, hogy
ha rajta múlik, a Betheli Középiskola lesz számára a földi
paradicsom. Pszichóra se kell bemennie Jasonnel; addig külön
olvashat a könyvtárban. Bármiről, amiről csak akar. Mostanában
egy téma foglalkoztatta: Lányok, Akik Legszívesebben Eltűnnének.

– Zephyr és a többi barátod biztosan alig várja, hogy
találkozzatok – biztatta az apja. Arról nem esett szó, hogy Zephyr
egyetlenegyszer sem telefonált és érdeklődött utána. Próbálta
meggyőzni magát, hogy csak azért, mert bűnösnek érzi magát,
amiért összekaptak és ez lett belőle. Azt se fejtette ki az apjának,
hogy rajta kívül nincs más barátja a kilencedikesek között – Jason
túlságosan lekötötte, hogy ápolja a régi kapcsolatokat vagy újakat
kezdeményezzen.

– És ha meggondolom magam? – kérdezte csendesen.
Apja odafordult hozzá.
– Akkor eljövök érted. Ilyen egyszerű, Trix.
Kinézett a kocsi ablakán. Havazott. Cikornyás, lapos pihék

hintették meg a fákat és mosták el a táj éleit. A hideg átszivárgott
kötött sapkáján – ki gondolta volna, hogy igazából a haja tartja
melegen? Folyton elfeledkezett arról, hogy levágatta: amikor
belenézett a tükörbe és kitörte magától a frász; amikor ki akarta
húzni nem létező lófarkát a kabát gallérja alól. Őszintén szólva,
pocsékul nézett ki – a sörtefrizurától még nagyobbnak és
idegesebbnek tűnt a szeme; barbár módon megcsonkított haja
tényleg inkább illett volna egy katonához –, de valahogy még
ennek is örült. Ha megbámulták, azt hihette, hogy azért csinálják,
mert másként néz ki, nem pedig mert más.

Az ablaktörlők mögött láthatóvá vált az iskola kapuja, jobbra a
diákparkolóval. A hópaplan alatt partra vetett bálnákként hevertek



a kocsik. Belegondolt, melyik lehet Jasoné. Belegondolt, hogy ő
már odabent van, két teljes nappal megelőzte és elhintette a saját
verziója magvait, melyek mostanra egész tüskebokorerdővé
növekedtek.

Apja lehúzódott a padka mellé.
– Bekísérlek.
Minden idegszála sikoltva tiltakozott. Létezik nagyobb lúzerség

annál, hogy egy nemi erőszak áldozatát az apukája kíséri be az
iskolába?

– Egyedül is betalálok. – De amikor elkezdte volna kicsatolni
az biztonsági övét, az agya valamiért nem továbbította a szükséges
parancsokat az ujjainak.

Az öv hirtelen meglazult rajta, ahogyan apja óvatosan
kicsatolta.

– Ha inkább hazamennél, azzal sincs semmi gond.
Bólintott, miközben szívből gyűlölte a torkából felbugyogó

könnyeket.
– Tudom.
Hülyeség félni. Mi rosszabb történhet vele a suliban, mint ami

már megtörtént? Viszont ha egész nap ezzel nyugtatgatja magát,
attól még ugyanúgy görcsben áll a gyomra.

– Abban a faluban, ahol felnőttem – hallotta apját –, egy
kísértetházban laktunk.

Értetlenül pislogott. Egy kezén meg tudta számolni, hányszor
említette az apja alaszkai gyerekkorát. Bizonyos viselkedési formák
arra utaltak, hogy az időszak nem lehetett zökkenőmentes
számára – nem bírta például a zajt, inkább kiment a szobából, és
rögeszmésen takarékoskodott a vízzel, pedig a csapból annyit
eresztett, amennyit akart –, de ő csak annyit tudott, hogy apja volt
az egyetlen fehér fiú az őslakos yupik eszkimók között, egy Akiak
nevű faluban. Egyedülálló anyja az ottani iskolában tanított, és
amikor tizennyolc évesen eljött Alaszkából, megesküdött, hogy
soha nem megy vissza.

– A házunk az iskolához kapcsolódott. Utoljára az öreg
igazgató lakott ott, aki felkötötte magát az egyik gerendára.
Mindenki tudott erről. Az iskolában néha bekapcsolt a rádióerősítő,



pedig be sem volt dugva. A tornateremben hagyott kosárlabdák
maguktól elkezdtek pattogni. A házukban folyton kinyíltak a
fiókok, és néha megcsapott minket az arcszesz illata. – Az apja
felnézett rá. – Tudod, az eszkimók rettegnek a szellemektől. Iskola
után láttam kölyköket, akik a levegőbe köpdöstek, hogy lássák,
van-e a közelben kísértet, aki ellopja a nyálukat. Vagy háromszor
körüljárták az épületet, hogy a kísértet ne követhesse őket az
otthonukba.

Apja megvonta a vállát.
– Az a helyzet. hogy fehér kölyök voltam. Furán beszéltem és

furán néztem ki, ezért mindennap belém kötöttek. Pedig éppúgy
rettegtem a kísértettől, mint ők, csak sosem mutattam ki. Tudtam,
hogy bárminek elmondhatnak. de gyávának nem.

– Jason nem kísértet – suttogta maga elé Trixie.
Apja lehúzta a sapkát a fülére. Olyan sötét lett a tekintete,

hogy meglátta magát benne.
– Akkor végképp nincs mitől tartanod.

 
* * *

 
Daniel kis híján Trixie után rohant, ahogy átnavigált az iskola

előtti csúszós járdán. S ha téved? Ha Janice, az orvosok és
mindenki más rosszul mérte fel, milyen könyörtelenek tudnak
lenni a kamaszok? Ha Trixie még ennél is rosszabb állapotban jön
haza?

Trixie leszegett fejjel ment, átkarolta magát a hidegben. Zöld
kabátjában csak egy pöttynek látszott a hóesésben. Nem fordult
vissza.

Kiskorában Daniel mindig kivárta, amíg belépett az iskolába,
csak azután hajtott el. Túl sok minden történhetett vele:
megbotolhatott és eleshetett; kipécézhette magának az iskola
réme; kicsúfolhatta a többi lány. Szerette azt hinni, hogy csak
azért, mert rajta tartja a szemét, felruházhatja valami erőtérrel,
ami távol tartja tőle a gonoszt – akár egy képregényben.

Az igazság ezzel szemben az, hogy neki sokkal nagyobb
szüksége volt erre a rutinra, mint Trixie-nek, aki önkéntelenül is



egész műsort kerített a bevonulása köré: ugrándozott, piruettezett,
kitárta a karját és messzire ugrott, mintha csak arra várna, mikor
szállhat végre fel. Elnézte őt, és azt látta, milyen könnyű egy
gyereknek másmilyennek hinni a világot, mint amilyen. Azután
hazament, hogy mindezt vonalról vonalra lefordítsa egy új rajzra.

Eszébe jutott, ahogy azon tűnődött, mennyi idő kell, amíg a
valóság végül utoléri a lányát. Eszébe jutott, ahogy arra gondolt:
Az lesz a világ legszomorúbb napja, amikor már nem színlel
tovább.

Kivárta, amíg Trixie eltűnt a kétszárnyú kapu mögött, csak
azután húzódott el a padkától. Kellett egy homokzsák a
kisteherautó platójára, hogy ne csúszkáljon a hóban. Bármi áron,
de meg kellett őriznie az egyensúlyt.











 
 
 

Trixie tudta, honnan kapta a nevét, ám ettől még nem utálta
kevésbé. Beatrice Portinari Dante nagy szerelme volt, aki egymaga
hősi eposzok sorát ihlette, míg anyja, aki antik és középkori
irodalmat tanított az egyetemen, egyedül töltötte ki a születési
bizonyítványát. Apja, aki a Sarah nevet szánta újszülött
kislányának, ezalatt a mosdóban tartózkodott.

Pedig Dante és Beatrice nem volt éppen Rómeó és Júlia. Dante
kilencévesen ismerte meg szerelmét, akivel aztán tizennyolc éves
koráig nem is találkoztak. Mindketten máshoz mentek hozzá, és
Beatrice egészen fiatalon meghalt. Ha ezt nevezik halhatatlan
szerelemnek, ő inkább nem kért volna belőle.

Hiába panaszkodott emiatt, apja azt felelte, hogy Nicolas Cage
a Kal-elt – Superman kriptoni nevét – adta a fiának, úgyhogy még
örülhet. Igen ám, csakhogy a betheli gimiben hemzsegtek a
Malloryk, Dakoták, Crispinek és Willow-k, ezért azzal töltötte élete
nagy részét, hogy már a legelső tanítási napon félrevonta a tanárt,
és gondoskodott róla, hogy Trixie-ként mutassa be, ne
Beatriceként, amitől a többi kölyök röhögőgörcsöt kapna.
Negyedikben még azt is megpróbálta, hogy Justine-nak hívatta
magát, de a név nem ragadt meg rajta.

Summer Friedman már az irodában várakozott, mint notórius
késő. Magas, szőke lány volt, ráadásul a bőre örökké barna, pedig
Trixie tényszerűen tudta róla, hogy decemberben született.

– Ribanc – sziszegte felé, ahogy elhaladt mellette.
– Beatrice? – szólította a titkárnő. – Az igazgató már várja.
Csak egyszer járt az igazgatói irodában, amikor az első év első

félévében mindenből kitűnőre végzett. Osztályfőnökiről hívatták
fel, ő meg egész úton reszketett és próbálta kitalálni, mit rontott el.
Aaronsen igazgató kirakati mosollyal és kinyújtott kézzel várta.

– Gratulálok, Beatrice – nyújtotta felé az oklevelet, rajta saját

3.



gyűlöletes nevével.
– Beatrice – szólította meg újra, amint belépett az irodájába.

Mint kiderült, a nevelési tanácsadó, Mrs. Gray is ott volt. Azt
hitték, már attól kiborul, ha kettesben marad egy férfival? – Jó,
hogy újra itt van.

Jó újra itt lenni. Olyan epekeserűnek érezte a hazugságot,
hogy gyorsan vissza is nyelte.

Az igazgató megbámulta a haját vagy inkább annak hiányát,
de diszkréten nem tette szóvá.

– Mrs. Grayjel csak azt szeretnénk mondani, hogy az ajtónk
mindig nyitva áll ön előtt.

Az apjának két neve volt. Véletlenül tudta meg ezt, még tízéves
korában, amikor a fiókokban turkált. Az egyikben,
megkeményedett radírok és grafitszálas tubusok mögött fényképet
talált két fiúról, akik egy kosár hal mellett guggoltak. Az egyikük
fehér volt, a másik bennszülött. A kép hátára ezt írták: Cane és
Wass, halásztábor, Akiak, Alaszka, 1976.

Kivitte a fényképet az apjának, aki odakint nyírta a füvet. Kik
ezek az emberek? kérdezte.

Apja leállította a fűnyírót. Halottak.
– Ha kicsit is kényelmetlenül érzi magát – mondta éppen

Aaronsen igazgató –, vagy csak szüksége van egy helyre, ahol
levegőhöz juthat.

Három órával később az apja megkereste. A jobb oldali én
vagyok, mutatta meg újra a fényképet. Ez pedig Cane, a barátom.

A te neved nem Wass, mutatott rá.
Apja elmagyarázta, hogy miután megszületett és

megkeresztelték, a falu vénjei eljöttek látogatóba, és elkezdték őt
Wass-nak hívni – ami a Wassilie rövidített változata – az apja
után, aki egy héttel korábban halt meg, amikor beszakadt alatta a
jég. A yupik eszkimók számára a világ legtermészetesebb dolga,
hogy aki nemrég meghalt, egy újszülöttben térjen vissza. A
falusiak nevettek, amikor kisbabaként meglátták, és olyanokat
mondtak, hogy Nézd csak! Wass kék szemmel tért vissza! meg
Talán ezért tanult meg Wass angolul!

Tizennyolc éven át volt Daniel az anyja számára és Wass



mindenki másnak. A yupik világban, árulta el, a lelkek mindig
újjászületnek. A yupik világot igazán soha, senki sem hagyja el.

– …zéró toleranciát – mondta éppen az igazgató, mire Trixie
bólintott, pedig oda se figyelt.

Akkor este, miután apja elárulta neki a másik nevét, eszébe
jutott valami. Amikor először kérdeztem, miért mondtad rájuk,
hogy halottak?

Mert azok, felelte az apja.
Aaronsen igazgató felállt, ahogy Mrs. Gray is; ebből rájött,

hogy be kívánják kísérni az osztályába. Nyomban elfogta a pánik.
Ez még annál is rosszabb, mint ha az apja jött volna be – olyan,
mintha vadászgépek kísérnének le egy utasszállítót. Lenne a
reptéren bárki, aki ne az ablakoknál tülekedne és próbálná
kitalálni, mi történhetett a fedélzeten?

– Ő... – talált rá a hangjára –, szerintem egymagam is
boldogulok.

Hamarosan kicsengetnek a harmadik szünetre, ami azt jelenti,
hogy úgyis a szekrényéhez kell mennie angol előtt. Látta, ahogy az
igazgató összenézett a nevelési tanácsadóval.

– Nos – döntötte el a kérdést Mr. Aaronsen –, ha így gondolja.
Kimenekült az igazgatói irodából, és vakon belevetette magát a

középiskola labirintusába. Még tartott az óra, ezért kongott a
folyosó – csak egy kölyök kéretőzött ki a mosdóba; valahol
tűsarkak kopogtak; a zeneszobából kiszűrődött a fúvósok hurutos
hangja. Beállította a kódot a szekrényén: 40-22-38. Hé, ugratta
Jason még egy másik életben. Csak nem Barbie méretei?

A hűvös fémhez préselte a homlokát. Csak annyit kell tennie,
hogy négy órára beül az osztályba. Megtölti fejét A Legyek Lírával,
az A = nr2-tel és Ferenc Ferdinánd főherceg megölésével. Nem kell
beszélnie senkivel, ha nem akar. Az összes tanár tud a történtekről.
Egyszemélyes hadsereg lehet.

Amint kinyitotta a szekrényajtót, a szűkös helyről színes
girlandok tucatjai kígyóztak felé. Lehajolt, hogy felvegye
egyiküket. Nyolc kis fólianégyzet, a perforációnál
harmonikaszerűen szétnyílva.

Trojan, olvasta. Intenzív Élvezet Síkosított Latex Óvszer.



 
– Mindnyájan szexelnek. – Marita Soorenstad hátrabillentette

fejét, hogy szájába szórja a citromsárga por maradékát. Abban a
tizenöt percben, mióta Mike Bartholomew az irodájában ült, a
helyettes államügyész három zacskóra való pezsgőcukrot
fogyasztott el. – A kamaszlányok magukhoz akarják kötni a
srácokat, de azt egyiküknek se tanítják meg, hogyan kezeljék az
ezzel járó érzelmi terhelést. Mindenhol ezt látom, Mike. Tinilányok
ébrednek arra, hogy éppen szexelnek valakivel, és nem szólnak egy
szót se. – Összegyűrte a kis zacskót. – Az egyik bíró mondta, hogy
ettől nem fogom kívánni a cigit, de esküszöm, csak arra jó, hogy a
cukortól egész nap pörögjek és sárga legyen a nyelvem.

– Trixie Stone nemet mondott – mutatott rá a nyomozó. –
Benne van a vallomásában.

– Trixie Stone ugyanakkor ivott is, amit a védő fel fog
használni, hogy megkérdőjelezze az értékítéletét. Oosterhaus azt
mondja majd, hogy be volt állva, vetkőzős pókert játszott és végig
mást se mondott, csak hogy igen, igen, igen, azután mégis
meggondolta magát. Megkérdezi tőle, mikor történt az egész, hány
kép volt a falon, milyen zene ment éppen, melyik csillagképpel állt
együtt a hold – csupa olyan részletet, amire a lány nem fog
emlékezni. Akkor majd azt mondja, hogy ha ezekre nem tud
visszaemlékezni, akkor miért olyan biztos abban, hogy le akarta
állítani Jasont? – Marita egy pillanatra elhallgatott. -

Nem azt mondom, Mike, hogy Trixie Stone-t nem
erőszakolták meg. Csak azt, hogy ez nem mindenki számára lesz
ilyen egyértelmű.

– Szerintem ezt a család is tudja – kockáztatta meg
Bartholomew.

– A család sosem tudja, bármit is mond. – Marita felnyitotta
Trixie Stone aktáját. – Egyáltalán, mi a frászt gondoltak a szülők,
mit csinál a kölykük hajnali kettőkor?

Bartholomew maga előtt látta az oldalára fordult autót és a
mentőcsapatot a holttest körül, ami átszakította a szélvédőt.
Elképzelte a mentőst, aki felhúzta a blúzt a lánya karján, hogy
lássa a véraláfutásokat és szúrásnyomokat a vénák mentén.



Elképzelte a helyszínelőt, aki az év legmelegebb éjszakán
fejcsóválva nézte Holly hosszú ujjú blúzát, és feltette magában a
kérdést, hogy mi a frászt gondoltak a szülők, amikor ebben ment
el otthonról.

A válasz a helyszínelő és Marita kérdésére: Nem gondoltunk
semmit. Nem hagytuk, hogy bármit gondoljunk, mert nem
akartuk tudni.

Bartholomew megköszörülte a torkát.
– A szülők azt hitték, hogy a lány a barátnőjénél alszik, szülői

felügyelet mellett.
Marita feltépte a soron következő cukroszacskót.
– Szuper. – Szájába borította a zacskó tartalmát. – Vagyis

Trixie egy valamiben már biztosan hazudott.
 

* * *
 

Bár a szülők nem szívesen vallják be maguknak, az iskola nem
arról szól, amit a kölykök a padban ülve szívnak magukba, hanem
ami mindezen túl és mindennek ellenére történik. Abban az öt
percben, amikor kiderül, hogy aznap este kinél lesz buli; amikor
kölcsönkérjük a barátnőnktől a tökéletes árnyalatú rúzst, mielőtt
beülünk franciára azzal a cuki sráccal, aki Ohióból költözött ide;
amikor mások észrevesznek és úgy tesznek, mintha egy kisebb
hírességet látnának.

Miután mindennemű társasági érintkezést sebészi
pontossággal kimetszett a napjából, Trixie rájött, mennyire nem
érdekli a tanulós rész. Angolon addig meredt a könyvére, amíg a
betűk már úgy ugráltak a szeme előtt, mint a pattogatott kukorica.
Közben időről időre elkapott egy alattomos kis megjegyzést: Mit
csinált a hajával? Csak egyvalakiben volt annyi gerinc, hogy
odaálljon elé. A tornaórán, teremfoci alatt. Az egyik lány a
csapatából odajött, miután a tanár lefújta a meccset.

– Ha tényleg megerőszakoltak volna – suttogta –, nem itt
focizgatnál.

Az ebédtől rettegett a legjobban. A diákok tömege a menzán
amőbaként osztódott poláris értékrendek mentén szerveződő



csoportokká. Ott voltak a színjátszósok, a deszkások és az agyasok.
A Dögös Ötös – a lányok, akik a suli íratlan divatszabályait
diktálták, hogy melyik hónaptól kell rövidnaciban járni meg hogy
a strandpapucs felejtős. A koffeinfüggők, akik barátnőik
társaságában egész délelőtt döntötték magukba a kávét, amíg csak
el nem jött értük a technikum busza, hogy elfuvarozza őket a
hajvágási és gyerekgondozási órákra. Azután ott volt az asztal,
ahová egykor Trixie is tartozott – a népszerű kölykök terepe, ahol
Zephyr, Moss és a hokijátékosok kara úgy tett, mintha nem tudná,
hogy mindenki őket nézi s közben azt mondogatja, mekkora kamu
az egész, de valójában csak arra vágyik, hogy neki is ilyen menő
barátai legyenek.

Sült krumplit és csokis tejet vett – mindig ezzel vigasztalta
magát, ha elszúrt egy dogát vagy megjött a vérzése –, mielőtt
megállt az étkező közepén és próbálta eldönteni, hová üljön.
Amikor Jason szakított vele, értelemszerűen lejjebb került a
ranglistán, de Zephyr szolidaritásból vele tartott. Most azonban
Zephyr is a régi asztaluknál ült, míg a kollektív zajongás egyetlen
kijelentéssé sűrűsödött:

– Úgyse meri.
Pajzsként tartotta maga elé a tálcáját, ahogy végül a

fűtőtestnél helyet foglaló Radiátor Ribik felé indult. Itt ültek a
lányok, akik fehér spandexgatyát hordtak haspólóval, és a fiúik
ültetett Chevyket vezettek; a lányok, akik tizenöt évesen teherbe
estek, és a suliban mutogatták az ultrahangos fotóikat.

Egyikük rámosolygott – egy kilencedikes, aki mintha a
kilencedik hónapban járt volna –, és ez annyira váratlanul érte,
hogy kis híján elbotlott.

– Itt van hely. – A lány levette táskáját az asztalról, hogy
leülhessen.

A betheli gimiben sokan gúnyt űztek a Radiátor Ribikből, de ő
soha. Túl nyomasztónak találta őket ahhoz, hogy rajtuk köszörülje
a nyelvét. Olyan unott közönnyel dobták el az életüket – nem
mintha a helyükben bárkinek kellett volna, de akkor is. Gyakran
eltűnődött, hogy ruhák, amiket viselnek, és a büszkeség, amivel a
helyzetüket kezelik, mind csak színház – így akarják leplezni,



mennyire elkeseríti őket, ami velük történik. Ha úgy viselkednek,
mintha igazából vágynának valamire, miközben nem is, talán a
többiekkel együtt önmagukat is meggyőzhetik.

Ő már csak tudta.
– Megkértem Donnát, hogy legyen Elvis keresztanyja –

hallotta az egyik lányt.
– Elvis? – kérdezte valaki. – Azt hittem, Pilot lesz a neve.
– Úgy volt, de aztán eszembe jutott, hogy mi lesz, ha félni fog

a magasban. Totál szívás lenne neki ilyen névvel élni.
Trixie megúsztatott egy sült krumplit a ketchupban. Hígnak és

áttetszőnek tűnt, akár a vér. Azon tűnődött, mennyi idő telt el,
amióta hangosan megszólalt. Ha valaki nem használja a hangját,
egy idő után elsorvad és kiszárad? A hallgatás valamilyen
természetes kiválasztódás?

– Trixie.
Felnézett, ahogy Zephyr becsusszant a szemközti székre.

Képtelen volt leplezni megkönnyebbülését – ha Zephyr odajött
hozzá, csak nem haragszik rá, igaz?

– Istenem, de örülök neked! – Poénra akarta venni, tudatni
Zephyrrel, hogy nem kell úgy bánnia vele, mint egy

torzszülöttel, de semmi se jutott eszébe.
– Hívtalak volna – sóhajtott Zephyr –, de vagy negyvenéves

koromig szobafogságban leszek.
Bólintott. Beérte azzal, de tényleg, hogy a barátnője leült

hozzá.
– És... azért megvagy, nem?
– Ja – vonta meg a vállát. Mit is mondott aznap reggel az

apja? Ha úgy gondolod, hogy jól vagy, idővel el is fogod hinni.
– Ez a haj.
Tenyerével végigsimított a fején és idegesen elmosolyodott.
– Kész van, mi?
Zephyr előrehajolt és kelletlenül fészkelődni kezdett
– Nézd, amit csináltál. működött is, nem mondom.

megmutattad Jasonnek.
– Te meg miről beszélsz?
– Vissza akartál vágni, amiért lepattintott, meg is csináltad, de.



Trixie. egy dolog megleckéztetni valakit, és más feljelenteni, hogy
letartóztassák. Nem gondolod, hogy ideje lenne befejezni?

– Azt hiszed. – Az egész fejbőre megfeszült. – Azt hiszed, csak
kitaláltam?

– Figyu, Trix, mindenki tudja, hogy újra össze akartál jönni
vele. Azért elég nehéz megerőszakolni azt, aki akarja.

– Te találtad ki ezt az egészet! Te mondtad, hogy tegyem
féltékennyé! Ez még nem jelenti… én nem... – A hangja
elvékonyodott, mint egy nagy feszültségen rezgő rézdrót. –
Megerőszakolt.

Árnyék hullt közéjük, ahogy Moss közelebb lépett. Zephyr
felnézett rá és megvonta a vállát.

– Én megpróbáltam.
Moss felsegítette Zephyrt.
– Menjünk.
Trixie is felállt.
– Ovis korunktól barátok vagyunk. Hogy lehet, hogy mégis

neki hiszel?
Valami megváltozott Zephyr tekintetében, de mielőtt

válaszolhatott volna, Moss átkarolta a vállát és magához vonta.
Szóval ezért, gondolta. Erről van szó.

– Menő a rőzséd, ribi őrmester – hallotta még Mosst, ahogy
távoztak.

Akkora csend lett az étkezőben, mintha még a konyhások is
visszafojtanák a lélegzetüket. Visszarogyott a helyére, s közben
próbálta nem észrevenni, hogy mindenki őt bámulja. Azelőtt
vigyázott egy egyévesre, aki semmit se szeretette annyira, mint
amikor befogta a szemét, ő meg azt kérdezte: „Hol van Josh?”
Bárcsak ilyen egyszerű lenne: behunyná a szemét és eltűnne.

Az egyik Radiátor Ribi hangosan kipukkantotta mellette a
rágóját.

– Bárcsak engem erőszakolna meg egy Jason Underhill –
sóhajtott fel.

 
Daniel kávét főzött neki.
Még azután is, hogy elárulta, még azután is, hogy úgy



lődözték egymás felé a szavakat, mint a gyújtónyilakat, megtette
érte. Talán csak megszokásból, de akkor is könnyeket csalt vele a
szemébe.

Meredten nézte a kiöntőt, méhében a gőzölgő kávéval, és
felötlött benne, hogy ennyi év házasságból sem emlékszik olyan
esetre, amikor fordítva történt volna. Daniel bebiflázta, mit szeret
és mit nem, ő azonban sosem iratkozott fel erre a kurzusra. Talán
ez az önelégültség vette rá, hogy viszonya legyen? Vagy csak nem
akarta bevallani magának a tényt, hogy ha mégis odaszánná
magát, akkor sem lehetne olyan jó feleség, amilyen jó férj Daniel?

Bement a konyhába, hogy leüljön az asztalhoz, szétterítse
jegyzeteit és felkészüljön a délutáni órára. Hála Istennek, ma csak
egy személytelen nagycsoportnak tartott előadást, vagyis egyedül ő
beszélt, nem kellett szembenéznie a hallgatók kérdéseivel. Könyve
magától felnyílt a 29. énekhez készült híres Doré-illusztrációnál,
ahol Vergilius, a pokolbéli kalauz Dantét korholta a kíváncsisága
miatt, mégsem érzett mást, csak a főzet aromáját, és ha az élete
múlik rajta, akkor se jutott volna eszébe, mit akart mesélni erről a
fametszetről.

A pokol boncolgatása egészen új értelmet nyer, ha az ember a
kellős közepén él és már a saját arcát képzeli Dante helyére.
Belekortyolt a kávéba és azt képzelte, hogy az alvilág folyójából, a
Léthéből iszik, ami visszafelé hömpölyög a forrása felé, hogy
elragadja minden bűnét.

Mindennapos közhely, milyen keskeny a mezsgye szeretet és
gyűlölet között, azt viszont senki sem teszi hozzá, hogy mindig a
legváratlanabb pillanatokban lépjük át. Amikor szerelmesek
leszünk és kinyitunk egy titkos ajtót, hogy beengedjük a lelki
társunkat, eszünkbe sem jut, hogy egy napon talán betolakodóként
fogunk rá tekinteni.

Meredten nézte az illusztrációt. Dantét leszámítva senki nem
önszántából került a pokolba. S még Dante is eltévedt volna, ha
nem talál olyan vezetőre, aki egyszer már megjárta és kijutott a
túlsó oldalra.

Felnyúlt a szekrénybe, elővett egy másik bögrét és kitöltött
még egy adagot. Ha őszinte akart lenni, nem is gyanította, hogyan



issza Daniel a kávét: tejjel, cukorral, esetleg mindkettővel. Kicsit
mindkettőből rakott bele, ahogy ő szerette.

Remélte, hogy kezdetnek ennyi is elég lesz.
 
A Wizard magazin legfrissebb számában, a képregényrajzolók

top tízes listáján Daniel neve a kilencedik helyen szerepelt. A
fényképét is közölték, nyolc sorral Jim Lee díjnyertes mosolya
alatt. Múlt hónapban még épp csak ráfért a listára; A tizedik kört
övező várakozás lendítette feljebb.

Azt is Laurától tudta meg, mikor lett híres. New Yorkba
mentek a Marvel karácsonyi partijára, és amikor a terembe léptek,
a vendégek utat nyitottak előttük. Laura később azt mesélte, hogy
hallotta, miket sugdostak mögöttük. Tudják, ki vagy, Daniel,
jelentette ki.

Amikor évekkel korábban először kapott rá esélyt, hogy
megrajzoljon egy próbatörténetet – egy rettenetes sztorit, ami egy
zsúfolt repülőgép belsejében játszódott –, olyasmiken aggódott,
amire manapság már egyetlen gondolatot se pazarolna: nehogy
túl puha grafitot használjon, kiszerkessze az íveket, vonalzóval
méregesse az arányokat. Igazán ösztönösen akkor rajzolt, amikor
a pályát kezdte – amikor még az érzelmek domináltak az értelem
helyett. Amikor például először rajzolta meg Batmant a DC
Comicsnak, újra kellett gondolnia a hősét. Az általa elképzelt
fülhossznak és övszélességnek vajmi kevés köze volt a karakter
történeti fejlődéséhez, sokkal inkább emlékeztetett az egykor
körberajongott képregényhősre – gyerekkorának legmenőbb
Batmanjére.

Ma viszont a rajzolás semmilyen örömöt vagy elégtételt nem
okozott. Folyton Trixie-re gondolt: hol lehet, mit csinálhat, jó vagy
rossz jel-e, hogy még nem telefonált. Máskor, ha nyugtalannak
érezte magát, felállt és körbesétálta a házat, esetleg elment
kocogni, hogy kiszellőztesse a fejét és felkutassa elveszett múzsáját,
csakhogy most Laura, aki aznap délután tanított, otthon maradt és
szobafogságra kárhoztatta. Ő pedig inkább nézett farkasszemet az
üres lappal, mint hogy kitalálja az alkalmas szavakat, amelyek
megmenthetik a házasságát.



A gátlástalan szeretőkből lett pokolbéli démonokat kellett volna
megrajzolnia – azokat, akik egész életükben egymásra
vágyakoztak, így a halálban sem tudtak elválni egymástól. Az
irónia, hogy ilyen személyes helyzetben kell elvégeznie a munkát,
nem kerülte el a figyelmét. Elképzelt egy férfi és női torzót, amint
ugyanabból az altestből sarjad ki. Egy-egy szárnyat mindkettő
hátára. Karmokat, melyek a hős felé villantak, hogy kikaparják a
szívét – mert pontosan így érezte magát.

Kicsit csalt és akciójeleneteket rajzolt, mert ezek követelték a
legtöbb időt. Mindig ugrándozott a történetben, nehogy leragadjon
az elején, ha pedig vészesen közeledett a leadási határidő,
könnyebben rajzolt egyenes vonalakat, épületeket és utakat, mint
mozgásban lévő alakokat.

Nekiállt felskiccelni egy idomtalan, madárszerű teremtményt:
félig férfit, félig nőt. Felvázolta a szárnyát – nem, ez túl
denevérszerű. Épp lefújta a pauszról a radír törmelékét, amikor
Laura belépett, kezében egy bögre kávéval.

Letette a ceruzát és hátradőlt a székében. Felesége csak
nagyritkán látogatta meg itt, a műteremben. A legtöbbször otthon
sem volt, vagy ha mégis, mindig ő kereste, nem pedig fordítva.

– Mit rajzolsz? – Laura vetett egy pillantást a panelekre.
– Semmi jót.
– Aggódsz Trixie miatt?
Megdörzsölte az arcát.
– Hogyne aggódnék?
Laura törökülésben a lábához telepedett.
– Tudom. Én is folyton azt hiszem, hogy csörög a telefon. –

Tekintete átsiklott a kávésbögrére, mintha meglepné, hogy a
kezében találja. – Ó, ezt neked hoztam.

Még sosem hozott neki kávét. Igazából nem is szerette a kávét,
de ahogy ott állt kinyújtott kézzel és felé kínálta a gőzölgő bögrét.
hirtelen el tudta képzelni, hogy az ujjai tőrként hasítanak a bordái
felé. Látta, hogyan borul a lapockájából kinövő szárny a csuklyás
izmára, hogyan burkolja be selyemsálként a karját.

– Megtennél valamit? – Letette a bögrét, majd fogta a takarót,
amit a műterem kanapéján tartott, és lehajolt, hogy feleségére



borítsa.
– Istenem – sóhajtott fel Laura. – Évek óta nem pózoltam

neked.
Annak idején százféleképpen is modellt állt: melltartóban és

bugyiban, vízi pisztollyal a kezében; aléltan fekve az ágyon; fejjel
lefelé lógva egy faágon, odakint, az udvaron. Daniel csak kivárta a
pillanatot, amíg a jól ismert test megszűnt Laura lenni, hogy inak,
izomrostok és csontok tömegévé váljon, amit azután anatómiailag
helyes karakterré formálhatott a papírlapon.

– Minek kell a takaró? – érdeklődött Laura, miután a férfi
kézbe vette a ceruzát és rajzolni kezdett.

– Szárnyaid vannak.
– Angyal vagyok?
Felnézett rá.
– Úgy valahogy.
Amint felhagyott a görcsöléssel, a szárny szinte magától

készült. Fürgén rajzolt, vonalai maguktól áradtak szét. Olyan
természetesen alkotott, ahogy a levegőt vette. Azt sem tudta volna
megmondani, miért rajzolta az ujjakat éppen abban a szögben,
nem pedig a hagyományos módon, mindenesetre ettől úgy tűnt,
mintha az alak kilépne a keret kötöttségéből.

– Emeld meg kicsit a takarót, hogy beborítsa a fejed – adta ki
az utasítást.

Laura engedelmeskedett.
– Ez emlékeztet az első sztoridra. Csak szárazabb.
Az első fizetett munkája az volt, amikor az Ultimate X-Men

sorozat egyik epizódjába ugrott be. Abban az esetben, ha a sorozat
rajzolója valamiért nem tudta tartani a határidőt, az ő különálló
rajzait használták fel anélkül, hogy megtörték volna a történet
folytonosságát.

Az ő sztorijában Vihar még kisgyermekként szerepelt és
használta fel az elemeket. Kutatómunka ürügyén egy vihar kellős
közepén leautóztak Laurával a partra, a babaülésben Trixie-vel. A
kicsi az autóban aludt, míg ők kint ültek a parton a szakadó
esőben, vállukon egy takaróval, és csak nézték, ahogyan a
villámlás alkimista jeleket karcol a homokba.



Később, már úton a kocsi felé, elbotlott a létező legfurcsább
üvegben. Fulgurit, nevezte meg Laura; olyan kő, ami a villám
kisülésekor keletkezik a homokból. A húszcentis csövet kívülről
göröngyök borították, a belső felülete azonban tökéletesen sima
maradt. Betuszkolta a babaülés mellé, és azóta is ott díszelgett
Trixie polcán.

Lenyűgözte ez a teljes átalakulás – a tudat, hogy a radikális
változáshoz néha elég egy szemvillanásnyi idő.

Végül befejezte a munkát. Letette az asztalra a ceruzát,
megmozgatta az ujjait, és végigmérte a rajzot. Jól sikerült, sőt a
jónál is jobban.

– Kösz. – Felállt, hogy leemelje a takarót Laura válláról.
Laura is felállt, megmarkolta a takaró két csücskét. Néma

csendben hajtogatták össze, ahogyan a díszőrség az elesett katonák
zászlaját. Amikor középütt találkoztak, elvette volna tőle a takarót,
de Laura nem engedte. Keze végigsiklott a varráson és rátelepedett
az övére, azután szemérmesen felnézett rá és megcsókolta.

Nem akarta megérinteni. Laura teste a takaró ütközőzónáján
túlról simult az övéhez, de az ösztön szökőárként átsöpört felette,
és máris olyan szorosan ölelte magához, hogy azt is érezte, amint
a levegőért küzd. Mohón és hevesen csókolta, ragadta el, amit oly
régóta hiányolt. Eltelt egy perc, azután Laura új életre kelt alatta –
marokra kapta az ingét, és úgy rántotta magához, olyan hévvel,
mint soha azelőtt.

Azelőtt.
Nyögve szakadt el ajkaitól, temette arcát nyakának ívébe.
– Most is rá gondolsz? – suttogta.
Laura teljes mozdulatlanságba dermedt, karja lehullt a teste

mellé.
– Nem – felelte lángoló vörös arccal.
Közöttük egy csomóban hevert az összehajtott takaró. Daniel

meglátott rajta egy foltot, amit korábban nem vett észre. Lehajolt,
hogy felvegye a padlóról.

– Hát én igen.
Laura szeme megtelt könnyekkel, és egy pillanattal később

Daniel magára maradt a műteremben. Miután meghallotta az ajtó



záródását, visszarogyott a székébe. Szüntelenül fennakadt a
tényen, hogy a felesége megcsalta. Olyan volt ez, mint egy
karcolás a magas fényű asztallapon: próbálta a csillogó felszín
egészét látni, de a tekintete, az ujja folyton visszatalált a hibához –
az egyetlen dologhoz, ami elválasztotta a tökéletességtől.

Már elmúlt két óra. Nemsokára felveszi Trixie-t az iskolánál.
Fél óra múlva már ő lesz az ütközőzóna, ami meggátolja,

hogy véresre koptassák egymást Laurával.
Fél óra alatt azonban bármikor lecsaphat a villám. Fél óra elég

ahhoz, hogy egy feleség beleszeressen valakibe, aki nem a férje.
Elég, hogy egy lányt megerőszakoljanak.

Kezébe temette arcát. Ujjai közt látta az imént felskiccelt
alakot: a démon egyik felét, ahogy saját fél szárnyába temetkezik.
Laura kiköpött mását, aki azért a szívért nyújtogatta karmait, amit
nem rajzolhatott le, mert már évekkel korábban elfelejtette a
léptékeit.

 
Jasonnek hiányzott az edzés. A Yargrove, Bratt & Oosterhaus

elegáns ügyvédi irodájában ült, mégis azon tűnődött, mit talált ki
aznapra az edző. Másnap a Gray-New Gloucester ellen játszottak,
és ő is benne van a kezdőcsapatban.

Trixie aznap visszatért az iskolába. Nem látta – arról
gondoskodtak –, de Moss, Zephyr és tucatnyi más srác is
összefutott vele. Úgy tűnt, gyakorlatilag leborotválta a fejét. Ahogy
Portland felé tartott, belegondolt, milyen lett volna, ha mégis
keresztezik egymást az útjaik. A bíró azt mondta, hogy több nem is
kell a fiatalkorúak börtönéhez, de nyilván arra gondolt, hogy ha
szántszándékkal keresi meg – nem arra, ha a végzet az útjába
sodorja.

Ahogy az egész történt.
Még most sem tudta elhinni, hogy ez valóban megtörténik,

hogy itt ül egy ügyvédi irodában, hogy nemi erőszakkal vádolják.
Még most is arra várt, mikor szólal meg az ébresztőóra. Elhajtana
a suliba, elkapná Mosst a folyosón, és azt mondaná: Ember, ne
tudd meg, milyen durva rémálmon volt.

Dutch Oosterhaus a szüleivel beszélt, akik felhúzták a



vasárnapi ruhájukat és olyan áhítattal csüngtek a szavain, mintha
Jézus megtestesülése lenne. Tudta, hogy a szülei abból a pénzből
fizetik, amit az előkészítőre kapartak össze, hogy jobb esélye legyen
bekerülni az első divízióba. A Gould Akadémiától már el is jöttek
megnézni; azt mondták, vegye úgy, hogy bent van a csapatban.

– Szóval sírt. – Dutch az ujjai között forgatta drága tollát. –
Könyörgött, hogy kezdjék újra.

– Igen – bólintott. – Nem fogadta túl jól a szakítást, tudja.
Néha már azt hittem, teljesen begolyózik.

– Esetleg pszichiátriai kezelés alatt is állt? – Dutch lefirkantott
valamit a jegyzetfüzetébe. – Egy krízistanácsadóval biztosan
beszélt. Szerzek bírói végzést, hogy adják ki a feljegyzéseit.
Bizonyíthatják a beszámíthatatlanságot.

Jason nem tudta, mire játszik Trixie, de sosem hitte, hogy dilis
lenne. Egészen a péntek esti buliig nyitott könyvként olvasott
benne – ennyiből is különbözött a többi tucatcsajtól, akivel eddig
kavart, és akik csak azért kezdtek vele, hogy menőnek tartsák őket
vagy lefeküdjön velük. Kész őrület – s ezt sosem vallotta volna be a
barátainak –, de nem azért szeretett vele lógni, mert annyira
dögös volt. Sokkal inkább a tudat miatt, hogy ha nem lenne
sportoló, a suli sztárja vagy végzős, akkor is vele akarna lenni.

Kedvelte ezért, ha igazából nem is szeretett bele. Vagy
legalábbis, nem hitte. Nem csapkodtak a villámok, ha látta belépni
az osztályba, és nem is forrt tőle a vére – akkor már inkább
megnyugvást érzett a társaságában. Ezek után tényleg poén, hogy
leginkább az ő érdekében szakított vele. Tudta, ha azt kérné tőle,
eldobna mindent és követné a Hold sötét oldalára is, de az
ellenkezőjét sajnos nem mondhatta el. Talán ugyanabba a
kapcsolatba sodródtak, de különböző szintekre, és ami ennyire
kiegyensúlyozatlan, az előbb-utóbb felborul. Ha még idejekorán –
s amennyire lehetett, tapintatosan – véget vet az egésznek, azzal
csak megóvja Trixie-t egy még fájdalmasabb csalódástól.

Ettől még kicsit sem érezte magát jobban. Talán nem volt
szerelmes Trixie-be, de nagyon is kedvelte.

Ami meg a többit illeti… hát, igen. Mégiscsak tizenhét éves,
nem fog nemet mondani semmi jóra, amit ezüsttálcán kínálnak



neki.
– Végigmehetnénk azon, hogy mi történt, miután rátaláltál

Zephyr fürdőszobájában?
Megdörgölte a fejét, hogy kusza hajszálai az égre meredjenek.
– Felajánlottam, hogy hazaviszem, és ő igent mondott. Azután

mégis sírni kezdett. Emiatt rosszul éreztem magam, szóval... így
megöleltem.

– Megölelted? Hogyan?
Jason felemelte karjait és esetlenül maga köré fonta.
– Valahogy így.
– Mi történt ezután?
– Tapadni kezdett. Megcsókolt.
– Mit csináltál erre? – kérdezte Dutch.
Gyors pillantást vetett az anyjára, akinek arca máris

ciklámenszínben játszott. Nem igaz, hogy pont előtte kell
ilyesmiről beszélnie. Amikor egy hete mondja érte a
rózsafüzéreket.

– Én is megcsókoltam. Mármint, tudja, megszokásból, de neki
több se kellett.

– Ezt pontosítsuk – avatkozott közbe Dutch.
– Levette a blúzát – pontosított, mire az anyja összerezzent. –

Kicsatolta az övemet és letérdelt elém.
Dutch újabb feljegyzést firkantott a füzetébe.
– Úgy érted, orális szexet kezdeményezett?
– Igen.
– Viszonoztad?
– Nem.
– Mondott valamit?
Jason érezte, ahogy kivörösödött az ingnyak alatt.
– A nevemet ismételgette. Meg arról beszélt, hogy milyen

másvalaki nappalijában csinálni. Nem úgy hangzott, mintha félne
tőle, inkább. tudja. beindult attól, hogy valaki másnál csinálja.

– Mondott olyat, hogy nemi aktust szeretne folytatni?
Elgondolkodott.
– Nem mondta, hogy nem szeretne – felelte.
– Kérte bármikor is, hogy hagyd abba?



– Nem – rázta meg a fejét.
– Tudtad, hogy még szűz?
Úgy érezte, mintha minden gondolata egyetlen kemény, sötét

masszába tömörülne, amint tudatosult benne, hogy felültették.
– Ja – felelt indulatosan. – Még októberben, amikor először

szexeltünk.
 
Trixie úgy nézett ki, mint aki a háborúból jön. Amint berogyott

az ülésbe, Daniel erős kísértést érzett rá, hogy berontson az
iskolába és megtorlást követeljen az összes diákra, akik ezt
művelték vele. Elképzelte, ahogy kitombolja magát a folyosókon,
majd gyors fejrázással száműzte ezt a képet. Már csak ez hiányzott
volna Trixie-nek, hogy lássa: az erőszak még több erőszakot szül.

– Akarsz róla beszélni? – kérdezte néhány perc autóút után.
Trixie megrázta a fejét. Felhúzta és görcsösen átkarolta a

térdét, mintha a lehető legkisebbre akarna összegömbölyödni.
Félreállt az úton. Átnyúlt a középkonzol felett, hogy esetlenül a

karjaiba vonja.
– Nem kell visszamenned – ígérte. – Soha többé.
Trixie könnyei átáztatták flanelingét. Majd otthon tanítja, ha

másként nem megy. Keres neki egy magántanárt. Felpakolja az
egész családot és máshová költöznek.

Janice, a krízistanácsadó előre óvta ettől. Megmondta, az apák
és a testvérek utólag mindig meg akarják védelmezni az áldozatot,
mert bűntudatot éreznek, amiért korábban nem tették. Ha pedig ő
vívja meg helyette a csatáit, Trixie talán sosem jön rá magától,
hogyan lehet újra erős.

Másfelől, Janice dugja fel magának a tanácsait. Az ő lányát
nem erőszakolták meg. Vagy ha mégis, az akkor sem Trixie volt.

Hirtelen üvegcsörömpölés hallatszott, amint elhajtott
mellettük egy autó, és a benne ülő fiúk egy hatos pakk üres
sörösüveget dobtak a teherautóra.

– Szűzkurva! – harsogott a szó a nyitott ablak mögül. Daniel
egy Subaru távolodó lámpáit látta. Meg a hátul ülő utast, amint
lepacsizott a sofőrrel.

Elengedte Trixie-t és kiszállt a kocsiból. Szilánkok csikorogtak



a cipője alatt. Az üvegek felsértették a kocsi dukkóját, cserepeik
beékelődtek a gumik alá. A szó, amit a lányára használtak, még
most is ott lógott a levegőben.

Művészi látomása támadt a főhőséről, Duncanről, amint
Vadkarommá változik, ezúttal jaguár képében. Elképzelte, hogy
gyorsabb a szélnél, hogy egyetlen kecses ugrással beveszi a kanyart
és betöri a sofőr felőli ablakot. Elképzelte a vadul kacsázó autót.
Orrában érezte a rettegés bűzét. Saját vérszomját.

Azután csak lehajolt és felszedegette a nagyobb
üvegcserepeket. Gondosan megtisztogatta az utat, hogy
hazavihesse Trixie-t.

 
Aznap éjjel, amikor megismerkedett Jasonnel, Trixie

influenzás volt. A szülei valami flancos esélyre mentek a Marvel
New York-i székházába, míg ő Zephyrék házában töltötte az
éjszakát. Zephyr beügyeskedte magát valami felsős buliba, és ők
ketten másról se tudtak beszélni, csak az előttük álló estéről.
Azután, hogy vége lett a sulinak, Trixie kidobta a taccsot.

– Azt hiszem, meg fogok halni – panaszolta Zephyrnek.
– Addig nem, amíg nem lógtál a felsősökkel – vágta rá

Zephyr.
Zephyr anyjának azt mondták, hogy a matekdogára tanulnak

Bettine Majuradeenél, a legagyasabb kilencedikes csajnál, aki
persze az egészről nem tudott semmit. Két egész mérföldet
kutyagoltak a házibuli helyszínéig, egy Orson nevű srác házáig.
Trixie kétszer is összegörnyedt az út szélén és belerókázott a
sövénybe.

– Ez még jól jöhet – gondolkodott el Zephyr. – Azt fogják
hinni, hogy máris hazavágtad magad.

A buli dübörgő hangok és ringó testek lüktető tömegévé forrt
össze. Trixie az ütemes csípőkörzést végző lányoktól továbbállt az
arctalan srácokhoz, akik a Bejrút nevű piaversenyen vettek részt,
majd egy másik csapathoz, ahol üres sörösdobozokból építettek
minél nagyobb piramist. Tizenöt perccel később azután megint
kiverte a láz, forgott vele a világ, és becélozta a legközelebbi
mosdót, hogy kiadja magából a maradékot is.



Amikor öt perc múlva kinyitotta az ajtót és elindult a
földszintre, eltökélte magában, hogy megkeresi Zephyrt és
hazamennek.

– Szerinted van olyan, hogy szerelem első látásra – hallott egy
hangot –, vagy kérjelek meg, hogy menj el előttem még egyszer?

Lenézett a srácra, aki a padlón ült, hátát a falnak vetve. Olyan
fakó pólót viselt, hogy alig tudta kiolvasni a feliratát. A haja
koromfekete volt, a szeme metszően kék, mint a jég, Trixie szíve
mégis a kisfiús, féloldalas mosolyától vert félre.

– Azt hiszem, még nem találkoztunk – tette hozzá a srác.
Trixie hirtelen elveszítette a mondatalkotás képességét.
– Jason vagyok.
– Én meg szarul – bukott ki belőle, hogy nyomban átkozni

kezdje magát. Ha tényleg rászánná magát, tűnhetne ennél is
sötétebbnek?

Jason csak mosolygott, azzal a csibészes vigyorával.
– Értem. – Ezzel kezdődött minden. – Akkor tegyünk róla,

hogy jobban érezd magad.
 

* * *
 

Zephyr Santorelli-Weinstein a játékboltban dolgozott. Éppen
vonalkódot ragasztott a plüssállatok árcímkéjére, amikor Mike
Bartholomew megérkezett.

– Szóval – bólintott a nyomozó, miután igazolta magát. –
Alkalmas az időpont? – Körülnézett az üzletben. Tudományos
oktatókészleteket és farsangi ruhákat, legókat és építőjátékokat,
kifesthető divattáskákat és parancsra síró babákat látott a
legnagyobb összevisszaságban.

– Azt hiszem – vont vállat Zephyr.
– Ne üljünk le? – Az egyetlen alkalmas helynek a

kölyökméretű teázóasztalka tűnt, rajta a műanyag
porcelánkészlettel és muffinokkal. Bartholomew máris előre látta,
hogy beveri az állát a térdébe vagy, ami rosszabb: leül, azután
majd nem tud felállni.

– Jó így. – Zephyr letette az árazógépet, és magához ölelt egy



bolyhos jegesmedvét.
Ahogy karján ringatta a játékot, Bartholomew látta mélyen

kigombolt blúzát és tűsarkú cipőjét, kifestett arcát és kilakkozott
körmét. Arra gondolt: Na, épp ez a probléma.

– Köszönöm, hogy hajlandó beszélni velem.
– Az anyámnak köszönje, ő kényszerített.
– Gondolom, nem lelkesedett a kis házibulijáért.
– Azért még annyira se, hogy egy bűntény helyszínévé

nyilvánította a nappaliját.
– Hát – vont vállat Bartholomew –, ha egyszer az.
Zephyr felhorkant, mielőtt felvette a gépet és tovább árazta
a játékokat.
– Úgy tudom, hogy Trixie Stone-nal régi barátok.
– Ötéves korunktól.
– Tőle tudom, hogy mielőtt az incidens történt, maguk ketten

összekaptak. – Hatásszünetet tartott. – Pontosan miért
veszekedtek?

A lány lenézett a pultra.
– Már nem emlékszem.
– Zephyr – biztatta a nyomozó. – Minden részlet segíthet

abban, hogy tisztázzuk a történteket.
– Volt egy tervünk – sóhajtott Zephyr. – Féltékennyé akarta

tenni Jasont. Próbálta visszaszerezni, hogy újra vele kavarjon.
Erről szólt az egész. Legalábbis nekem ezt mondta.

– Hogy érti?
– Úgy értem, hogy rá akart mászni Jasonre.
– Azt mondta, hogy le akar feküdni vele?
– Azt mondta, hogy visszaszerzi, kerül, amibe kerül.
Bartholomew belenézett a lány szemébe.
– Látta, ahogy Trixie és Jason lefeküdt egymással?
– Nem izgat a kukkolás. Fent voltam az emeleten.
– Egyedül?
– Egy sráccal. Moss Mintonnal.
– Mit csináltak?
Zephyr felnézett a nyomozóra.
– Semmit.



– Lefeküdt ezzel a Moss-szal?
– Az anyám kérte meg, hogy szedje ki belőlem? – Zephyr

szeme résnyire szűkült.
– Csak válaszoljon a kérdésre.
– Nem szexeltünk, oké? Úgy volt, mármint azt hittem, hogy

fogunk, de Moss kiütötte magát.
– Hát maga?
Zephyr megvonta a vállát.
– Gondolom, a végén én is elaludtam.
– Mikor?
– Nem tudom. Fél három, három körül?
Bartholomew belenézett a jegyzeteibe.
– A hálószobájából is hallotta a zenét?
Zephyr unott pillantást vetett rá.
– Miféle zenét?
– Ami a buli alatt szólt. Hallotta odafent az emeleten?
– Nem. Mire felmentünk, valaki már lekapcsolta. – Zephyr

felkarolt egy rakat plüssállatot, mintha most zsákmányolta volna
őket. Elindult egy üres polc felé. – Ezért is gondoltam, hogy Jason
és Trixie már hazament.

– Hallotta, ahogy Trixie segítségért kiáltozott?
Most először, mióta megszólította, Bartholomew úgy érezte,

hogy Zephyr nem találja a szavakat.
– Ha hallottam volna – felelte végül, miközben a hangja alig

érezhetően megremegett –, lemegyek a földszintre. – Letette a
jegesmedvéket szorosan egymás mellé, hogy kis híján összeértek. –
De egész éjjel süket csönd volt.

 
Amíg nem találkozott Daniellel, Laura soha nem tett semmi

rosszat. Az iskolából csak ötösöket hozott. Arról ismerték, hogy
felszedegette mások szemetét. Még egy lyukas foga se volt.

Az ASU végzőseként randizott egy Walter nevű MBA-ssel, aki
három ékszerüzletbe is elvitte, hogy kikérje a véleményét a
jegygyűrű-választékról. Walter vonzó volt, biztos és kiszámítható.
Péntek este mindig vacsorázni mentek és az étkezés felénél
főfogást cseréltek, azután mozi következett. Felváltva választottak



filmet, majd mozi után egy kávé mellett kitárgyalták a színészek
munkáját. Walter ezután visszavitte őt tempei lakásába, majd a
kiszámítható szexuális együttlétet követően hazament, mert nem
szeretett idegen ágyban aludni.

Egyik péntek este, amikor moziba mentek, egy eltört fővezeték
miatt elmaradt az előadás. Ekkor eldöntötték Walterrel, hogy jobb
híján sétálnak egyet a Mill Avenue-n, ahová a kellemes este
kicsalta a hegedűtokkal kolduló zeneiskolásokat és egyéb önjelölt
mutatványosokat is.

Több utcai művész ceruzával vagy szénnel rajzolgatott, mások
vastag fekete filccel karikatúrákat készítettek a járókelőkről. Walter
közelebb lépett egyikükhöz, aki a vázlatfüzete fölé görnyedt.
Hátközépig érő haja feketébbnek tűnt az ujjait összekoszoló
tintánál is, míg hevenyészett kartonállványán Batmanről,
Supermanről és Rozsomákról készült dinamikus rajzait tette
közszemlére.

– Elképesztőek – hüledezett Walter. Laura arra gondolt, hogy
mióta ismerik egymást, még soha, semmi nem izgatta fel ennyire.
– Kölyökkoromban gyűjtöttem a képregényeket.

Amikor a művész felnézett, egészen halványkék szeme
Laurára szegeződött.

– Tíz dolcsi darabja – közölte.
Walter átkarolta Laurát.
– Öt is le tudnád rajzolni?
Mielőtt észbe kapott volna, Laura már egy felfordított

tejesládán ült, és egész kis tömeg gyűlt köré, hogy kövesse a portré
alakulását. Vetett egy pillantást Walterre, miközben azt kívánta,
bár ne támadt volna ez az ötlete. Megriadt, amikor a művész ujjai
az állára kunkorodtak, hogy újra előrefordítsák az arcát.

– Ne mozogj! – Nikotint és whiskey-t érzett a leheletében.
Miután végzett, átadta neki a rajzot. Egy szuperhős izmos és

tettre kész testét kapta, a haja, az arca és a nyaka mégis
megmaradt az övének. Egész galaxis örvénylett a lába körül. A
háttérben könnyed mozdulatokkal felskiccelt emberek álltak: a
köré gyűlt nézősereg. Walter arca félig lemaradt a lapról, a
mellette álló alak viszont határozottan emlékeztetett a művészre.



– Hogy majd rám találj – mosolygott a fiatal férfi, ő pedig úgy
érezte, mintha vihar törne ki benne.

Elnézte Waltert, ahogy felé nyújtotta a tízest. Azután felszegte
az állát.

– Miből gondolod, hogy keresni foglak?
A művész elvigyorodott.
– Ábrándozni csak szabad.
Amint elhagyták a Mill Avenue-t, közölte Walterrel, hogy

ennél pocsékabb rajzot még életében nem látott – az ő vádlija nem
is ekkora, és inkább lőjék le, mint hogy combcsizmát kelljen
viselnie. Azt tervezte, hogy otthon legelső dolga lesz kidobni a
rajzot, ám ehelyett azon kapta magát, hogy a művész aláírásának
lendületes vonásait méregeti. Daniel Stone. Ahogy gondosabban
megvizsgálta a képet, kiszúrt egy apró részletet is, ami eddig
elkerülte a figyelmét: a palást redőiből vonalak rajzolódtak ki,
mélyebb tónussal, mint a kép többi részét. Összeolvasva a KERESS
szót adták ki.

A bal csizma orrán pedig ott állt a folytatás: MEG.
Megvizsgálta a tömeget, kutatta a további rejtett üzeneteket. A

bal felső sarokban, a bolygó gyűrűit egyértelműen egy A betű
szakította meg. A fickó pedig, aki Walterre hasonlított, az
ingnyakán viselte a POKOLBAN szót.

Úgy érezte, mintha leforrázták volna – a fickó előre tudta,
hogy keresni fogja az általa hagyott nyomokat. Dühödten temette
a rajzot a szemetes mélyére. Azután egész éjjel hánykolódott és az
üzenetet boncolgatta. Nyilvánvalóan nem arra utalt, hogy a fickó
a pokolba kívánta – de ha nem elutasítást kapott, akkor talán
meghívást?

Másnap előkereste a rajzot és leült a phoenixi telefonkönyvvel.
A Pokol a Wylie Street 358-as szám alatt nyílt.
Kölcsönvett egy szemüveget az ASU biológiai laborjából, de a

dátumot illetően nem talált semmilyen utalást, így aznap iskola
után elindult a Wylie Streetre. A Pokol szűkös kis köznek bizonyult
két nagy épület között; az egyikben bongokat és vízipipákat
árultak, a másikban felnőtt videókat. A közéjük ékelődő kis
homlokzatnak nem volt ablaka, csak egy összefirkált ajtaja.



Rendes utcatábla és házszám híján egy kézzel festett deszka
azonosította az intézményt.

Odabent keskeny és hosszú helyiség fogadta, ahol csak egy
bárpult fért el, semmi más. A falakat matt feketére festették. Bár
még csak délután háromra járt, hatan is támasztották a pultot,
akikhez nem tudott egyértelmű nemet társítani. Ahogy a napfény
beszüremlett az ajtón, a vendégek hunyorogva néztek fel –
vakondok, amikor előmásznak a föld méhéből.

Daniel Stone az ajtóhoz legközelebb ült. Felhúzta egyik
szemöldökét, ahogy elnyomta cigarettáját a bárpult fáján.

– Foglalj helyet.
Felé nyújtotta a kezét.
– Laura Piper vagyok.
A másik szórakozottan nézegette a kezét, de nem rázta meg.

Laura felkapaszkodott a bárszékre és ölébe fogta táskáját.
– Régóta vársz? – kérdezte, mintha csak üzleti megbeszélésre

érkezett volna.
A másik elnevette magát. A hang eszébe jutatta a nyári port,

amit a kerekek zavarnak fel a földútról.
– Egész életemben.
Nem tudta, mit válaszolhatna.
– Nem adtál meg időpontot.
A férfi szeme megvillant.
– A többit viszont kitaláltad. Amúgy szinte itt élek.
– Phoenixi vagy?
– Alaszkai.
Egy olyan lány számára, aki a sivatag peremén nőtt fel,

semmi sem lehetett izgalmasabb vagy romantikusabb. Havat
képzelt maga elé és jegesmedvéket. Eszkimókat.

– Mi hozott ide?
A férfi vállat vont.
– Odafent minden kék. Vágytam a piros után. – Laura csak

néhány pillanat után értette meg, hogy a színekről és a rajzolásról
beszél. Ezalatt a férfi újabb cigarettára gyújtott. Ez zavarta – nem
szokta meg, hogy dohányoznak körülötte –, de nem tudta, hogyan
kérje meg rá, hogy ne tegye. – Szóval… – fújta ki a férfi a füstöt –



…Laura.
Idegességében elkezdte kitölteni a beszélgetésben tátongó

űröket.
– Élt egyszer egy költő, akinek Laura volt a múzsája. Petrarca.

A szonettjei tényleg nagyon líraiak.
Daniel szája felfelé ívelt.
– Azt lefogadom.
Nem tudta, gúnyolódik-e vele, de felfigyelt rá, hogy a bár többi

vendég kihallgatja a társalgásukat, ő pedig már arra se emlékezett,
hogy egyáltalán mi hozta ide. Már felállni készült, amikor a csapos
feles pohárban valami átlátszó folyadékot tett elé.

– Ó – pirult ki –, én nem iszom.
Daniel pillanatnyi habozás nélkül a poharáért nyúlt és

kiürítette.
Teljesen lenyűgözte a férfi, ahogyan egy entomológust is

lenyűgözne egy rovar a világ túlsó feléről – egy egzotikus faj,
amiről addig csak könyvekben olvasott, de sosem hitte volna, hogy
egyszer kézbe is veheti. Váratlanul izgalmasnak találta ennek az
embertípusnak a közelségét, melyet egész életében került. Elnézte
Daniel Stone-t, és nem a férfit látta, aki túl hosszúra növesztette a
haját és napok óta nem borotválkozott, aki viharvert dzsekije alatt
elnyűtt pólót viselt, s akinek az ujjbegyeit nikotin és tinta festette
mindenféle színűre. Önmagát látta, akivé talán válhatott volna, ha
nem dönt tudatosan úgy, hogy egészen másvalaki lesz.

– Szereted a költészetet – vette fel Daniel a társalgás fonalát.
– Hát, Ashbery is elmegy, de ha olvastál már Rumit. –

Elhallgatott, amint tudatosult benne, hogy az adekvát válasz az
egyszerű igen lett volna. – De nyilván nem azért hívtál ide, hogy a
költészetről csevegjünk.

– Számomra baromság az egész, de tetszik a szemed, amikor
erről beszélsz.

Még távolabbra húzódott tőle, amennyire csak a lecsavarozott
bárszék engedte.

– Akarod tudni, miért hívtalak ide? – kérdezte Daniel.
Bólintott, közben még levegőt venni is elfelejtett.
– Azért, mert elég okosnak tűntél, hogy idetalálj. Azért, mert a



tűz minden árnyalata megvan a hajadban. – Daniel kinyújtotta
kezét, hogy ujjai közé csippentse az állát és végigsimítson a
nyakán. – Mert ahogy a múltkor megérintettelek, meg akartalak
ízlelni.

Mielőtt még ráeszmélt volna, már a férfi karjaiban is találta
magát, és a szája forrón az övére tapadt. Lélegzetéből kiérezte az
alkoholt, a cigarettát és a magányt.

Ellökte és sután felállt a bárszékről.
– Hé, mit csinálsz?
– Amiért idejöttél – vágta rá Daniel.
Ahogy a férfiak a bárban füttyentettek, érezte az arcába szökő

vért.
– Nem is tudom, miért jöttem ide. – Elindult az ajtó felé.
– Azért, mert szinte minden közös bennünk – kiáltott utána

Daniel.
Ezt egyszerűen nem hagyhatta szó nélkül. Megpördült.
– Higgy nekem. Semmi sem közös bennünk.
– Úgy gondolod? – Daniel közelebb lépett, egyik karjával a

zárt ajtóra támaszkodott. – Elmondtad a pasidnak, hogy idejössz?
– Amikor dacosan hallgatott, a férfi elnevette magát.

Az igazság súlya kipréselte belőle a levegőt: igen, hazudott, s
nemcsak Walternek, de önmagának is. Szabad akaratából jött ide;
azért, mert a gondolatot se tudta elviselni, hogy ne jöjjön.

Mert mi van akkor, ha Daniel valóban nem a különbözőségük,
hanem éppen a hasonlóságuk okán nyűgözi le ennyire? Ha
önmagára ismer benne, lényének arra a titkos részére, ami a
felszín alatt mindig is ott lappangott?

Ha Daniel Stone-nak igaza van?
Zakatoló szívvel nézett fel rá.
– Mit csináltál volna, ha nem jövök ma ide?
A kék szempár elsötétedett.
– Vártam volna.
Esetlenül és félig öntudatlanul, de tett felé egy lépést.

Bovarynéra gondolt és Júliára, a vérükben keringő méregre és
olthatatlan szenvedélyre.

 



Mike Bartholomew a sürgősségi osztály automatája előtt
járkált, amikor meghallotta a nevét. Ahogy megfordult, sötét hajú
és apró termetű nőt látott, aki fehér orvosi köpenyének zsebébe
rejtette mindkét kezét. Dr. C. Roth.

– Azt reméltem, hogy beszélhetünk Trixie Stone-ról – vágott
bele.

A nő bólintott, majd körülnézett a zsúfolt várón.
– Esetleg bemehetnénk az egyik üres vizsgálóba.
Bárhol másutt szívesebben lett volna. Akkor járt itt utoljára,

amikor azonosította a lánya holttestét. Alig lépett be az ajtón,
máris megtántorodott és érezte, forog vele a világ.

– Jól van? – ráncolta homlokát a doktornő, amikor meg
kellett támaszkodnia a vizsgálóasztalon.

– Semmi baj.
– Hadd hozzak valamit inni.
Eltűnt néhány másodpercre, hogy egy papírpohárnyi hideg

vízzel térjen vissza. Miután kiitta tartalmát, Mike összegyűrte az
eldobható tölcsért.

– Biztos kerülget az influenza – intézte el gyengeségét egy
kézlegyintéssel. – A lényeg, hogy lenne néhány kérdésem az orvosi
jelentésével kapcsolatban.

– Ne kíméljen.
Jegyzetfüzetet és tollat vett elő a kabátzsebéből.
– Azt mondja, Trixie Stone nyugodtan viselkedett a vizsgálat

alatt?
– Igen, amíg el nem jutottam a medencéig. az egy kicsit

felzaklatta. A vizsgálat többi részében tényleg nagyon csendben
volt.

– Semmi hisztéria?
– A nemi erőszak áldozatai nem mindig viselkednek felt

űnően. A legtöbben még sokkos állapotban vannak.
– Vérzett?
– Minimális mértékben.
– Nem kellett volna jobban véreznie, ha még valóban szűz

volt?
A doktornő megvonta a vállát.



– A szűzhártya akár egy nyolcéves kislánynál is felszakadhat,
mondjuk, kerékpározás közben. Az első közösülés nem feltétlenül
jár vérzéssel.

– Azt írja, hogy nem talált jelentősebb belső traumára utaló
jeleket.

A doktornő összeráncolta a homlokát.
– Magának nem az ő pártján kéne állnia?
– Nem állok senki pártján – szögezte le Mike. – Én csak

próbálom tisztázni a tényeket, és mielőtt vádat emelnénk nemi
erőszak miatt, ki kell zárnom minden egyéb lehetőséget.

– Nos, egy olyan szervről beszélünk, amit eleve a hímtag
befogadására terveztek. A belső sérülések hiányából még nem
következik, hogy nem történt behatolás.

Feszengve nézett le a vizsgálóasztalra, ahol hirtelen maga előtt
látta lánya összetört, mozdulatlan testét. Karját, ami lecsúszott az
asztalról és a padló felé mutatott, a könyökhajlatban a drogosokra
jellemző sötét véraláfutással.

– A karja. – mormolta.
– A vágások? Lefényképeztem őket. Teljesen még nem

hegesedtek be, ugyanakkor a lány nem emlékezett rá, hogy a
támadás során látott volna bármilyen éles tárgyat.

Előhúzta zsebéből a Polaroidot, ami Trixie bal csuklójáról
készült. A dr. Roth által említett mély vágás még dühösen és
vörösen tátongott, mint egy száj, de ha gondosabban megnézte,
alatta láthatta a régebbi hegek ezüstös halszálkamintáját is.

– Lehetséges, hogy Trixie Stone tette ezt magával?
– Elképzelhető. Mostanság sok kamaszlány vagdalja magát,

de ismétlem, ez nem teszi semmissé a tényt, hogy Trixie szexuális
zaklatás áldozata lett.

– Hajlandó lenne ezt tanúsítani a bíróságon is? – tette fel a
kérdést.

A doktornő karba tette a kezét.
– Részt vett már olyan vizsgálaton, nyomozó, amit egy nemi

erőszak áldozatán végeztek?
Természetesen előre tudta, hogy nem. Férfiként nem is tehette

volna.



– Több mint egyórás procedúra, és nem csupán az alapos
külső vizsgálat, de a kínosan alapos belső vizsgálat is
hozzátartozik. A testét UV fénnyel pásztázzák végig és
nyálmintákat gyűjtenek róla. Minden szögből lefényképezik. A
legintimebb kérdésekre kell felelnie a szexuális szokásaival
kapcsolatban. Lefoglalják a ruháit. Tizenöt éve dolgozom
nőgyógyászként, nyomozó, de még nem találkoztam olyan nővel,
aki önként végigcsinálta volna ezt csak azért, hogy szenvedjen. –
Belenézett a szemébe. – Igen, nyomozó – felelt a kérdésre. –
Hajlandó vagyok tanúskodni.

 
Janice nem csupán teát tartott az irodájában, de oolongot,

Sleepytime-ot és narancs pekoét. Darjeelinget, rooibost és senchát.
Sárkányfüvet, machát, gunpowdert, jázmint, Keemunt. Lapsang
souchongot és Assamot, Yunnant és Nilgirit.

– Mit kérsz? – kérdezte.
Trixie magához szorította az egyik kispárnát.
– Kávét.
– Ne hidd, hogy most hallom először.
Trixie csak vonakodva jött el a találkozóra. Az apja hozta el, és

ötre érte jön.
– És ha nincs semmi mondanivalóm? – kérdezte tőle még

akkor is, mielőtt kiszállt a kocsiból.
Nos, mint kiderült, be sem tudta fogni a száját, amint helyet

foglalt ezen a kanapén. Beszámolt Janice-nek a Zephyrrel
folytatott beszélgetéséről meg hogy Moss keresztülnézett rajta,
mintha kísértet lenne. Beszélt az óvszerekről a szekrényében és
hogy miért nem jelentette az igazgatónak. Beszélt arról, hogy még
akkor is hallja a többieket, ha éppen nem súgnak össze a háta
mögött.

Janice a padlóra dobott párnákra telepedett. Négy
krízistanácsadó osztozott ezen a helyiségen, amit így megtöltöttek
a puha és életlen tárgyak, amiket szükség esetén meg is lehetett
ölelni.

– Nekem úgy tűnik, Zephyr kissé össze van zavarodva –
állapította meg Janice. – Azt hiszi, választania kell közted és Moss



között, szóval tőle most hiába vársz lelki támogatást.
– Hát – sóhajtott fel –, akkor csak anya és apa marad, őket

meg nem vihetem magammal a suliba.
– Nincsenek más barátnőid?
Gyűrögetni kezdte a kispárnát.
– Kicsit hanyagoltam őket, mióta elkezdtem Jasonnel lógni.
– Biztos hiányoznak.
Megrázta a fejét.
– Annyira csak Jasonnel törődtem, hogy nem is figyeltem

senki másra. – Felnézett Janice-re. – Ilyen a szerelem, nem?
– Jason mondta neked, hogy szeret?
– Én egyszer mondtam neki. – Felült és a teáért nyúlt, amit

Janice készített neki, még ha korábban azt is mondta, hogy nem
kér belőle. A bögre a tenyerébe simult és sugárzott a forróságtól.
Trixie arra gondolt, hogy ilyen érzés lehet kézben tartani egy
emberi szívet. – Azt mondta, ő is.

– Mikor volt ez?
Október tizennegyedikén, este kilenc-harminckilenckor. A

mozi hátsó sorában ültek és összebújva néztek valami tinihorrort.
Zephyr kék mohairpulóverét viselte, ami olyan jól kiemelte a
didkóit. Jason kukac formájú gumicukrot evett, ő Sprite-ot ivott.
Minden apró részlet beleégett az agyába, de attól tartott, hogy
Janice csak még szánalmasabbnak tartja emiatt, ezért csak ennyit
felelt:

– Úgy egy hónappal azután, hogy összejöttünk.
– Ezután mondta neked, hogy szeret?
Várta, hogy egyszer magától, biztatás nélkül is kimondja, de

hiába. Utána már ő se mondta többet, mert attól félt, hogy nem
hallja viszont.

Egyszer mintha még hallotta volna: azután, azon a bizonyos
éjszakán, de amennyire eltompult, még abban se lehetett biztos,
hogy nem ő találta-e ki az egészet, csak enyhítse valamivel a
csapást.

– Hogyan szakított veled? – kérdezte Janice.
Jason konyhájában álltak, M&M-et ettek az asztal közepére

tett tálból. Szerintem jobb lenne, ha másokkal is találkoznánk,



mondta Jason, miután öt másodperccel korábban még a tanárról
beszéltek, aki kivett egy év tanulmányi szabadságot, hogy a
Romániából örökbe fogadott babájával lehessen. Hirtelen levegőt
se kapott, közben lázas igyekezettel próbált rájönni, hol rontotta el.
Nem miattad, nyugtatgatta Jason, de hát ő tökéletes volt – hogy
lehetett volna ez igaz?

Azt mondta, szeretné, ha barátok maradnának, ő meg
bólogatott, pedig tudta, hogy ez lehetetlen. Hogyan is
mosolyoghatott volna rá, ahogy elment mellette a folyosón,
amikor kis híján összecsuklott? Hogyan is feledkezhetett volna el
az ígéreteiről?

Aznap éjjel, amikor Jason szakított vele, nála találkoztak; az
ősei elmentek valahová. Attól tartva, hogy a szülei valami
ostobaságot csinálnak – mondjuk, telefonálnak –, azt mondta
nekik, hogy moziba megy a többiekkel. Így, miután Jason ledobta
a bombát, még további két órát a társaságában kellett töltenie,
amíg a behazudott mozi véget nem ér, pedig legszívesebben elbújt
volna a paplan alá, hogy kisírja mindkét szemét.

– Amikor Jason szakított veled – folytatta Janice –, mit tettél,
hogy jobban érezd magad?

Vagdostam magam. A szavak olyan gyorsan buktak fel benne,
hogy csak a legutolsó pillanatban sikerült összepréselnie az ajkait
és magában tartania őket. Ezzel együtt akaratlanul is végigsimított
a bal csuklóján.

Janice figyelemmel követte minden mozdulatát. Karja után
nyúlt, hogy lassan felhúzza blúzának ujját.

– Vagyis akkor nem aközben történt.
– Nem.
– Akkor a sürgősségin miért ezt mondtad az orvosnak?
Trixie szeme megtelt könnyekkel.
– Nem akartam, hogy dilisnek tartson.
Miután Jason szakított vele, teljesen elveszítette uralmát az

érzelmei felett. Azon kapta magát, hogy sírva fakad, ha egy
bizonyos dal megszólal a rádióban, és mindenféle kifogásokat kell
keresnie az apjának. Jason szekrénye előtt járkál abban a
reményben, hogy véletlenül egymásba futnak. Megkeresi a



könyvtár egyetlen számítógépét, melynek monitorja visszatükrözi
a mögötte lévő asztalokat, és azon át figyeli Jasont, miközben
gépelést imitál. Mintha kátrányba ragadt volna, miközben a világ
többi része Jasonnel együtt gondtalanul továbblépett.

– Egyszer kinyitottam a fürdőszobai szekrényt – vallotta be –,
és megláttam az apám borotvapengéit. Csak úgy megtettem,
gondolkodás nélkül. Annyira jólesett, hogy elfeledtetett minden
mást. Olyan fájdalom volt, aminek van értelme.

– Nemcsak ilyen destruktív módon lehet küzdeni a depresszió
ellen.

– Kész őrültség, igaz? – szakította félbe. – Olyat szeretni, aki
bánt.

– Még nagyobb őrültség azt hinni, hogy valaki azért bánt,
mert szeret.

Felemelte a bögrét, benne a már kihűlt teával. Úgy tartotta,
hogy eltakarja az arcát, így Janice ne nézhessen a szemébe. Ha
megteszi, biztosan meglátja benne a legutolsó titkot, amit még
sikerült megőriznie: azután, azon a bizonyos éjszakán gyűlölte
Jasont... de önmagát még inkább. Mert dacára mindannak, ami
tett vele, egy része még mindig arra vágyott, hogy visszakapja.

 
Olvasói levél a Portland Press Heraldból:
A szerkesztőségnek.
Szeretnénk kifejezni megdöbbenésünket és
felháborodásunkat a Jason Underhillt ért igaztalan
vádak kapcsán. Aki ismeri Jasont, tudhatja, hogy
nincs egyetlen erőszakos porcikája se. Ha a nemi
erőszak, mint a nevében is benne van, erőszakos
cselekedet valaki ellen, nem kéne, hogy valamilyen
nyoma maradjon?
Miközben Jason élete egyik pillanatról a másikra
tönkrement, az állítólagos áldozat tovább éli a
világát, mintha mi se történt volna. Miközben
Jasont szörnyetegnek állítják be, az áldozaton nem
látni a szexuális zaklatás semmilyen jelét. Talán
nem is történt erőszak, csak egy könnyelmű lány



utólag megbánt egy elhamarkodott döntést?
Ha Bethel városának kéne igazságot tennie az
ügyben, Jason Underhill biztosan felmentést kapna.
Őszinte tisztelettel:
A betheli középiskola tizenhárom pedagógusa és
további ötvenhat aláíró.

 
A legnagyobb szuperhősök olyanok agyából pattantak ki, akik

maguk is kétségbeesetten vágytak rá, hogy megmentsék őket. Az
első és talán leghíresebb példa az 1930-as évekből való, amikor két
munkanélküli és a jövőjéért aggódó zsidó bevándorló, Shuster és
Siegel nem kapott munkát egyik napilapnál sem, ezért elképzelt
egy született vesztest, akinek csak annyit kellett tennie, hogy
levette a szemüvegét és belépett egy telefonfülkébe, s máris a
férfiasság mintaképe lett. Új világ született, amelyben a
szemüveges stréber nyerte el a lány kezét, a gazdasági válság
utóhatásait nyögő nagyközönség pedig lelkesen magához ölelte
Supermant, aki elvonta figyelmét a rideg valóságról.

Daniel első képregénye is hasonló szellemben fogant: egy
yupik legendából nőtt ki, amelyben egy vadász botor módon
egymaga ment ki a jégre és ejtett el egy rozmárt. A vadász tudta,
hogy egyedül nem lesz képes kiemelni, ha viszont nem engedi el a
kötelet, az állat magával rántja a mélybe. Mire úgy döntött, hogy
elereszti a kötelet, teljesen elfagyott a keze, mozdítani se bírta, így
lemerült a víz alá – igaz, a mese szerint nem fulladt meg, hanem
elérte az óceán fenekét, ahol maga is rozmárrá változott.

Az egyik szünetben kezdte el rajzolni a képregényt, amikor
nem mehetett ki a többiekkel, mert megütött egy kölyköt, aki
kigúnyolta a kék szeméért. Csak szórakozottan felvette a ceruzát és
rajzolt egy alakot: a tengerből indult – csupa úszóláb és agyar –,
ám ahogy közeledett a parthoz, fokozatosan felegyenesedett,
karokat és lábakat növesztett, emberszerűvé vált. Csak rajzolt és
rajzolt, amíg hőse el nem szakadt a falujától, ahogyan neki sosem
sikerült.

Úgy tűnt, a valóságból most sem tud elmenekülni. Trixie
megerőszakolása óta alig rajzolt valamit. Odáig jutott, hogy már



csak akkor tarthatja a leadási határidőt, ha alvás és megállás
nélkül rajzol, sőt valami varázslat révén minden napot megtold
néhány órával. Ennek ellenére nem hívta fel a Marvelt, hogy
közölje a rossz hírt. Ha el kellett magyaráznia a miértet, az csak
még valóságosabbá tette volna, ami Trixie-vel történt.

Amikor reggel fél nyolckor megcsörrent a telefon, azonnal
felvette. Trixie aznap nem ment iskolába, és ő azt akarta, hogy a
lehető legtovább élvezze az öntudatlanság áldásait.

– Nincs valami mondanivalód? – tudakolta a hang a vonal
végén.

A hideg veríték kiütközött a homlokán.
– Paulie – szólt bele a kagylóba. – Mi újság?
Állandó szerkesztője, Paulie Goldman valóságos legendának

számított. Elmaradhatatlan szivarjával és vörös
csokornyakkendőjével máris besorolták a szakma nagy öregjei,
Stan Lee, Jack Kirby és Steve Ditko közé. Mostanság is olyanok
társaságában ült be kedvenc sarki bisztrójába, mint Alan Moore,
Todd McFarlane vagy Neil Gaiman.

Paulie teljes mellszélességgel támogatta abban, hogy mostanra
felnőtt képregényolvasó közönségét célozza meg, és nemcsak a
grafikai munkát bízta rá teljes egészében, de a történet kialakítását
is. A kezdetben bizonytalan és szkeptikus Marvelt is ő győzte meg.
Miként az összes kiadó, a Marvel is ősellenségként tekintett minden
újító próbálkozásra – egészen addig, amíg sikert nem aratott és ki
nem kiálthatta forradalminak. Ilyen körülmények között, a
Vadkarom-sorozatra szánt marketing-erőfeszítések tükrében, a
határidő elmulasztása egyetlen jelentett a világvégével.

– Nem olvastad, mit írnak a Gutterben?
Rich Johnston online szennylapjára gondolt, ami valamiért a

szakma egyik zsinórmértéke lett. Johnston arra biztatta olvasóit,
hogy posztoljanak minden fülest, amit csak hallanak, sőt a
közösségi oldalakon is segítsék terjeszteni az igét. Daniel a válla és
a füle közé ékelte a telefont, míg megnyitotta gépén és végigfutott
a szalagcímeken.

Egy sztori, ami NEM a Marvelről szól, olvasta.
A DC mégsem vásárolja fel a repülő malacot.



Nem láttuk jönni: az Evan Hohmanféle Crawl Space — új
címén A gyomok között – még meg se jelent, de máris fent van az
eBayen.

S végül, az oldal legalján: Vadkarom kiherélve?
Görgetni kezdett lefelé. Úgy tudni, hogy Daniel Stone, a

legújabb csodagyerek eddig összesen dobpergés ZERÓ oldalt
rajzolt meg, miközben nyakán A tizedik kör leadási határideje. Az
egész hírverés csak kamu?Mi értelme az amúgy nagyszerű
szériának, ha nincsenek új részei?

– Baromság – tiltakozott. – Dolgozom.
– Mennyi van meg?
– Kész leszek, Paulie.
– Mennyi?
– Nyolc oldal.
– Nyolc oldal? Huszonkettő kéne a hét végére, hogy legyen idő

kihúzatni.
– Én is kihúzhatom, ha nincs más.
– Azt mondod? Talán ki is tudod nyomatni, hogy leszállítsd a

terjesztőknek? Az ég szerelmére, Danny! Már nem vagy dedós.
Nem mondhatod, hogy a kiscica megette a házi feladatod. – Egy
pillanatra elhallgatott. – Tudom, hogy az utolsó utáni pillanatban
szoktál végezni, de ez nem vall rád. Mi van veled?

Hogyan magyarázza el valakinek, aki egy fantáziavilágban él,
hogy a valóság néha ráomlik az emberre? A képregényekben a
hősök megmenekülnek, a gonoszok veszítenek, és még a halál sem
állandó.

– Változtatok – találta fel magát. – Új irányt vesz a sorozat.
– Ezt hogy érted?
– Próbálok a családra összpontosítani.
Paulie egy pillanatra elhallgatott, amíg végiggondolta.
– A család az jó – tűnődött el. – Úgy tervezed, hogy a sztori

összehozza a szülőket és a kölykeiket?
Daniel a hüvelykje és a mutatóujja közé csippentette orrát.
– Nagyon remélem – felelte.
 
Trixie módszeresen eltávolította a szobájából Jason minden



nyomát. Kidobta az első üziket, amiket az órán odapasszolt neki. A
bandzsítós képsorozatot, amit az Old Orchard Beach
fotófülkéjében lőttek. A zöld filcalátétet, ami örökre magán viselte
nevének lenyomatát, ahogy százszor is leírta.

Ez utóbbit vágta ki a szemetesbe, amikor megtalálta az
újságot, amit a szülei el akartak titkolni előle.

Ha Bethel városának kéne igazságot tennie az ügyben –
olvasta –, Jason Underhill biztosan felmentést kapna.

Abban a förtelmes olvasói levélben éppen csak az nem
szerepelt, hogy Bethel városa máris meghozta az ítéletet és az
áldozatot nyilvánította bűnösnek. Felrohant az emeletre, a
számítógépéhez, hogy fellépjen a netre. Amint megtalálta a
Portland Press Herald weboldalát, nekiállt megfogalmazni a
válaszlevelet.

Minden érintettnek, írta.
Tudom, hogy a lap csak névtelenül utalhat a kiskorú

áldozatokra, de én közéjük tartozom, és tudatni akarom a nevem,
hogy az olvasóknak ne kelljen tovább találgatniuk.

A tucatnyi lányra gondolt, akik olvashatták ezt; a lányokra,
akik rettegtek elmondani bárkinek, ami velük történt. Vagy akik
elmondták, és ezt olvasva felbátorodtak annyira, hogy
végigcsináljanak egy újabb pokoli napot az iskolában. A fiúkra
gondolt, akik talán kétszer is meggondolták, mielőtt elvettek
valamit, ami nem az övék.

A nevem Trixie Stone, gépelte.
Elnézte a képernyőn lüktető betűket, a szavakat elválasztó

közöket – mind-mind arra emlékeztette, mennyire gyáva. Végül
lenyomta a Törlés gombot.

 
A telefon épp akkor szólalt meg, amikor a konyhába lépett.

Mire Laura felvette, már átkapcsolt Danielhez az emeletre.
– Laura Stone-t keresem – közölte a hívó, mire Laura bedobta

poharát a mosogatóba.
– Felvettem – kiáltott fel az emeletre, majd kivárta, hogy

Daniel lerakja.
– Hiányzol – hallotta Seth hangját.



Nem válaszolt azonnal; nem tudott. S ha Daniel nem tenné le?
Seth elkezdene csevegni vele? Bemutatkozna neki?

– Soha többé ne hívj itthon – sziszegte.
– Beszélnünk kell.
Úgy dübörgött a szíve, hogy alig hallotta a saját hangját.
– Nem lehet.
– Kérlek, Laura. Nagyon fontos.
Töltött magának egy másik pohár vizet.
– Törölj ki a kapcsolataid közül.
Letette a telefont.
 
Így visszatekintve Laura ráébredt, hogy Daniel lénye

fokozatosan átszivárgott az övébe, ahogy kis adagokban magáévá
tette könnyelműségét és vakmerőségét. Szakított Walterrel, és
kezdte átaludni az órákat. Rászokott a dohányzásra. Kérdésekkel
bombázta Danielt a múltjával kapcsolatban, amiről sosem akart
beszélni. Megtudta, hogy a teste értő kezekben drága hangszer
lehet – Daniel egész szimfóniákat képes eljátszani rajta.

Azután kiderült, hogy teherbe esett.
Eleinte azért nem mondta el, mert félt, hogy Daniel lelépne.

Csak lassan tudatosult benne, hogy ő az, aki a menekülést
fontolgatja. Brutális erővel telepedett rá a valóság s vele: a
felelősség. Mit keres még huszonnégy évesen a koszos
alagsorokban, az illegális kakasviadalon? Hosszú távon mi haszna
származhat abból, hogy tudja, hol kapni a legjobb tequilát a
határon innen, miközben a doktori disszertációja a fiókban
porosodik? Egy dolog kacérkodni a sötét oldallal; megint más
ugyanott gyökeret verni.

A szülők nem éjszaka tologatják a kisbabájukat az utcán. Nem
a kocsijuk csomagtartójából élnek. Nem összekalapozott apróból
vásárolnak tápszert, pelenkát és ruhákat. Daniel talán olyan erővel
vonzza, mint dagályt a Hold, mégsem tudja elképzelni magukat tíz
év múlva. Meg kell békélnie a riasztó ténnyel, hogy élete nagy
szerelme talán mégsem az, akivel leélheti az életét.

Mire szakított Daniellel, már meggyőzte magát arról, hogy
mindkettőjüknek nagy szívességet tesz. Nem tett említést a



babáról, pedig mindvégig tudta, hogy meg fogja tartani. Néha
azon kapta magát, hogy órák óta mereng, vajon a gyerekének is
olyan sápadt farkasszeme lesz-e, mint az apjának, mégis elnyomta
a cigarettát, visszabújt a kényelmes melegítőbe és becsatolta a
biztonsági övet. Gondosan összehajtotta és eltette magában
Danielt, majd úgy tett, mintha nem is gondolna rá.

Néhány hónappal később arra ért haza, hogy Daniel várta a
lakása előtt. Csak egyetlen pillantást vetett kismamaruhájára,
azután dühösen megragadta a karját.

– Nem hiszem el, hogy elhallgattad előlem!
Páni rémületében még az is eszébe jutott, hogy talán

mindvégig félreismerte durván elnagyolt személyiségét. S ha nem
csupán vad, de veszélyes is?

– Azt gondoltam, így a legjobb
– Mit fogsz mondani neki? – förmedt rá Daniel. – Rólam. Az

apjáról.
– Én ott még nem tartok.
Látta, ahogy Daniel átváltozott valaki mássá, akit még nem

ismert. Nem a megszokott rosszfiúvá – olyasvalakivé, aki
felindultságában még arról is elfeledkezett, hogy elfedje előle a
sebeit.

Lerogyott a lépcsőjére.
– Anyám azt mondta, hogy az apám még a születésem előtt

meghalt, de amikor tizenegy lettem, a légiposta hozott egy nekem
címzett levelet. – Daniel felnézett. – Halottak nem küldenek pénzt.

Laura lekuporodott mellé.
– A bélyegző mindig változott, de az első levél után minden

hónapban kaptam tőle valamit. Sosem árulta el, miért nincs ott,
velünk. Arról mesélt, milyenek a sós hegységek Utahban meg hogy
milyen hideg tud lenni a Mississippi, ha valaki mezítláb gázol bele.
Azt mondta, egy napon majd elvisz ezekre a helyekre, hogy a saját
szememmel is lássam. Évekig vártam, de sosem jött el értem.

Odafordult hozzá.
– Anyám azt mondta, azért hazudott, mert könnyebb

megemészteni, hogy az apám meghalt, mint azt, hogy nem kellek
neki. Nem akarom, hogy a mi gyerekünknek is ilyen apja legyen.



– Nem tudom, Daniel – sóhajtott fel Laura. – Én meg azt
nem akarom, hogy olyan apja legyen, mint te.

A férfi hátrahőkölt, mintha arcon ütötte volna. Lassan
felegyenesedett és elment.

Egy héten át siratta. Azután egyik reggel, amikor kiment az
újságért, ott találta a lépcsőn, ahol aludt. Ahogy felállt, akaratlanul
is megbámulta: hétközépig érő haját katonásan rövidre nyíratta;
khaki színű nadrágot és kék vászoninget viselt, feltűrt ujjal. Kis
fecnit nyújtott felé.

– Befizetési bizonylat a számlámhoz. Munkát kaptam az
Atomic Comicsnál. Egy hetet kifizettek előre.

Az eltökéltsége máris repedezni kezdett. S ha nem ő az
egyetlen, akit lenyűgözött egy olyan személyiség, ami teljesen
különbözik az övétől? Ha mindez idő alatt, amíg magába
olvasztotta Daniel vadságát, ő is benne kereste a megváltást?

Ha a szerelem nem valami megtalálása, ami hiányzott az
életünkből, hanem adok-kapok, ami kiegyenlíti a különbségeket?

– Most még nincs rá pénzem – tette hozzá Daniel –, de majd
ha lesz, beiratkozom a főiskolára és megtanulok rendesen rajzolni.
– Magához vonta őt, hogy a gyermekük egyenlő távolságra legyen
mindkettőjüktől. – Kérlek – suttogta. – S ha ő lesz minden, ami jó
bennem?

– Nem akarod ezt csinálni – jelentette ki Laura még aközben
is, hogy közelebb húzódott hozzá. – Idővel meggyűlölsz majd,
amiért tönkretettem az életed.

– Az én életem már régen tönkrement – válaszolta Daniel. –
És sosem tudnálak gyűlölni.

A városházán keltek egybe, Daniel pedig mindent betartott,
amit ígért. Leállt a cigarettáról, a piáról, a fűről. Elkísérte minden
nőgyógyászati vizsgálatra. Négy hónappal később, amikor Trixie
megszületett, olyan áhítattal csüngött rajta, mintha tiszta
napfényből lenne. Míg ő napközben elsősöket tanított, játszott vele
a parkban és elvitte állatkertbe. Kijárta az esti iskolát és szabadúszó
grafikus lett, azután a Marvelnek kezdett dolgozni. Követte őt
egyik tanári állástól a másikig: San Diegóból előbb Marquette-be,
majd a jelenlegi otthonukba, Maine-be. Vacsorát főzött, mire



hazaért a munkából; Trixie-ről, a Szuperbébiről készült rajzokat
csempészett a táskájába; sosem feledkezett meg a születésnapjáról.
Olyan tökéletes lett, hogy néha már arra gondolt, csak
megjátszotta korábbi vadságát, hogy őt meghódítsa. Azután eszébe
jutottak a legváratlanabb és legkülönösebb jelek: az éjszaka,
amikor Daniel szex közben úgy beleharapott, hogy kiserkent a
vére; a hangok, amiket kiadott magában, amikor rémálmában
képzeletbeli ellenségeivel harcolt; egy alkalom, amikor fekete filccel
kitetoválta a testét – kígyók és hidrák tekergőztek a karján, egy
egész démon a hátán. Mennyire hiányzott neki mindez – néhány
éve úgy elragadta a nosztalgia, hogy még az egyik kihúzótollát is
elcsente és becsempészte az ágyukba.

– Tudod te, milyen nehezen jön majd le a bőrödről? – ráncolta
a homlokát Daniel. Azután már nem erőltette a dolgot.

Tudta, hogy semmi oka panaszra. Sok asszonyt agyba-főbe ver
a férje, mások minden éjjel álomba sírják magukat, mert a párjuk
alkoholista vagy szerencsejáték-függő. Némely nőnek egy életen át
nem mondták annyit, hogy „szeretlek”, mint ahányszor Danieltől
egyetlen héten hallotta. Bárhogy próbálta is szépítgeti az igazságot,
végül szembe kellett néznie vele. Nem Daniel életét tette tönkre,
amikor arra kérte, hogy változzon meg, hanem a sajátját.

 
Mike Bartholomew vetett egy pillantást a felvevőre, hogy

ellenőrizze a működését.
– Teljesen rám mászott – mesélte éppen Moss Minton. –

Beletúrt a hajamba, az ölemben riszálta magát, ilyenek.
A kölyök önszántából, az ő kérésére jött be, hogy vallomást

tegyen, de öt perc alatt nyilvánvaló lett, hogy minden szavát
átitatja a Jason Underhill iránti megingathatatlan hűség.

– Nem tudom, hogy mondjam el úgy, hogy ne tűnjek
érzéketlen pöcsnek – tette hozzá Moss –, de Trixie kikönyörögte
magának ezt az egészet.

Bartholomew hátradőlt a székében.
– Ezt tényszerűen tudja.
– Hát. ja.
– Közösült vele akkor éjjel?



– Nem.
– Akkor nyilván a szobában kellett lennie, amikor a barátja

közösült vele – állapította meg. – Másként hogyan hallotta volna,
hogy beleegyezett az aktusba?

– Dehogy voltam a szobában, ember – tiltakozott Moss. –
Viszont maga se volt. Talán nem hallottam, hogy igent mondott,
de azt se hallottam, hogy nemet mondott volna.

Bartholomew lekapcsolta a felvevőt.
– Köszönöm, hogy befáradt.
– Végeztünk is? – lepődött meg Moss. – Ez minden?
– Ez minden. – A nyomozó elővette a névjegyét és Moss felé

nyújtotta. – Ha eszébe jut bármi, amiről tudnom kellene, hívjon
fel.

– Bartholomew – tűnődött el hangosan Moss. – Azelőtt volt
egy Holly Bartholomew nevű bébiszitterem. Mennyi lehettem, úgy
kilenc-tíz?

– A lányom.
– Nem mondja. Még errefelé lakik?
Mike habozni kezdett.
– Már nem.
Moss a zsebébe tuszkolta a névjegyet.
– Ha legközelebb látja, mondja meg neki, hogy üdvözlöm! –

Intett a nyomozó felé, azzal távozott.
– Úgy lesz. – Mike hangja máris szétfoszlott, mint az öreg

csipke.
 
Daniel kinyitotta az ajtót, hogy Janice-t, a krízistanácsadót

találja a túlsó oldalán.
– Ó nem is tudtam, hogy mára beszélték meg Trixie-vel.
– Nem beszéltük meg – közölte tárgyilagos hangon Janice. –

Válthatnék néhány szót önnel és Laurával?
– Laura az egyetemen van. – Trixie épp ekkor dugta ki a fejét

az emeleti korlát felett. Korábban nem szégyenlősködött volna
ennyire – leugrándozik a lépcsőkön, mint a villám, abban a biztos
tudatban, hogy a látogató csakis őt keresheti.

– Trixie – szúrta ki Janice. – Mondanom kell valamit, aminek



nem fogsz örülni.
Miután vonakodva lejött a földszintre, Trixie odalapult

Danielhez, ahogy régen, amikor még kicsi volt és valami
megrémítette.

– Jason Underhill jogi képviselője bírói végzést kért, hogy
megismerhesse a Trixie-vel folytatott beszélgetéseim tartalmát.

Daniel megrázta a fejét.
– Nem értem. Ezzel nem sérülnek a személyiségi jogai?
– Csak akkor sérülnének, ha alperes lenne. Sajnos, ha valaki

egy bűncselekmény áldozata, az egészen más lapra tartozik.
Lefoglalhatják bizonyítéknak a naplóját, a vele kapcsolatos
pszichiátriai jelentéseket. – Trixie-hez fordult. – Vagy épp a
krízistanácsadójával folytatott beszélgetéseit.

Daniel nem is sejtette, mi történik, amikor Janice találkozik
Trixie-vel, csak azt tudta, hogy a lánya most egész testében
reszket.

– Nem adhatja oda nekik a feljegyzéseit – nyögött fel halkan
Trixie.

– Ha nem teszem, a főnököm börtönbe kerül – magyarázta
Janice.

– Majd én – ajánlkozott Daniel. – Majd én bemegyek helyette
a börtönbe.

– A bíróság nem fogadná el. Higgye el, nem maga az első, aki
ezzel próbálkozik.

Nem maga az első, rakta össze a szavakat Daniel.
– Volt már ilyen korábban is?
– Sajnos igen – vallotta be Janice.
– Azt mondta, minden köztünk marad, ami elhangzik! –

kiáltott fel Trixie. – Azt mondta, segíteni fog! Maga szerint ez hogy
fog segíteni rajtam?

Amikor Trixie felszaladt a lépcsőn, Janice utána indult.
– Hadd beszéljek vele.
Daniel előrelépett, hogy az útját állja.
– Kösz, de azt hiszem, már eleget segített.

 
* * *



 
A törvény értelmében Jason Underhillnek joga van a

védelemhez, magyarázta Bartholomew nyomozó a telefonban. A
törvény értelmében az áldozat szavahihetősége bármikor
megkérdőjelezhető. És minden tiszteletem mellett, tette hozzá a
nyomozó, a lánya szavahihetőségét illetően máris felmerültek
bizonyos kételyek.

Korábban együtt járt a fiúval.
Aznap este ivott.
Azóta egymásnak ellentmondó kijelentéseket tett.
Daniel válasza: Úgymint?
Most, hogy letették a telefont, teljesen kábának érezte magát.

Felvonszolta magát az emeletre és benyitott Trixie szobájába.
Lánya az ágyon feküdt, neki háttal.

– Tényleg szűz voltál, Trixie? – kérdezte olyan színtelen
hangon, ahogy csak tőle telt.

Trixie megdermedt.
– Oké, szóval már te sem hiszel nekem?
– Hazudtál a rendőrségnek.
Trixie átfordult felé.
– Te is valami hülye zsernyáknak hiszel, amikor.
– Mi a francot gondoltál? – tört ki Daniel.
Trixie elborzadva ült fel.
– Te mi a francot gondoltál? – kiáltott rá. — Tudtad. Tudnod

kellett, mi történik.
Daniel azokra az alkalmakra gondolt, amikor egy randi után

látta, ahogy Jason hazafuvarozta Trixie-t – ilyenkor mindig
elhátrált az ablaktól. Azt mondogatta magában, hogy csak
tiszteletben tartja a lánya magánszféráját, de valóban így volt?
Nem inkább azért fordított hátat, mert nem tudta elnézni, ahogy a
fiú odahajol a lányához és a kezével még egyszer megsimogatja a
mellét?

Látta a zsebkendőket, rajtuk a vastagon elkent szemfestékkel,
amit Trixie odahaza sosem viselt. Hallgatott, amikor Laura
panaszkodott, mert eltűnt a kedvenc tűsarkúja, blúza vagy rúzsa,
hogy azután Trixie ágya alól kerüljön elő. Úgy tett, mint aki nem



látja, hogyan lesz egyre feszesebb a lánya ruhája, egyre
magabiztosabb a mozgása.

Trixie-nek igaza volt. Csak mert nem ismerjük be, hogy
valami megváltozott, még nem jelenti, hogy semmi se történt.
Trixie talán elcseszte, de ő ugyanúgy.

– Tudtam – mormolta, túl döbbenten ahhoz, hogy felemelje a
hangját. – Csak nem akartam tudni.

Lenézett Trixie-re. Nyomokban még látta benne a csökönyös
kislányt: szájának ívében, amikor megfeszítette az állát, tömött
pilláiban és sokat kárhoztatott szeplőiben. Nem tűnt el teljesen,
még nem.

Ahogy a karjaiba vette és érezte felolvadó ellenállását, hirtelen
megértette. A törvény nem fogja megvédeni a lányát, és ez azt
jelenti, hogy neki kell megtennie.

– Nem mondhattam el – zokogta Trixie. – Te is ott álltál
mellettem.

Már emlékezett: amikor az orvos rákérdezett, hogy közösült-e
korábban, ő még a vizsgálóban tartózkodott.

Trixie hangja cérnavékony lett, ahogy az igazság kibomlott
belőle.

– Nem akartam, hogy mérges legyél rám. Azt gondoltam, ha
megmondom a dokinak, hogy Jasonnel már csináltuk, akkor nem
fogja elhinni nekem, hogy megerőszakoltak. De ettől még
megtörténhetett, nem, apa? Csak azért, mert egyszer igent
mondtam, még mondhattam neki nemet, igaz? – Egész testét
rázta a zokogás.

Senki sem szerződik arra, hogy szülő lesz, mégis: mintha kőbe
vésnék a felelősségi köröket. Van egy pont, ami szerint akkor is
támogatnunk kell a gyermekünket, ha senki más nem teszi; akkor
is újjá kell építenünk a hidakat, ha a gyermekünk gyújtotta fel
maga mögött. Trixie talán elferdítette az igazságot, talán ivott és
flörtölgetett, de ha azt mondja, hogy megerőszakolták, akkor ez őt
is köti.

– Kicsim – suttogta. – Én hiszek neked.
 
Néhány nappal később, amikor Daniel kivitte a szemetet,



Laura meghallotta a csengőt, de mire az előtérbe ért, hogy ajtót
nyisson, Trixie már megtette helyette. Flanel pizsamaalsóban és
pólóban nézett szembe a tornácon álló férfival.

Seth munkásbakancsot és gyapjúmellényt viselt, másként úgy
festett, mint aki napok óta nem aludt. Zavartan meredt Trixie-re,
mintha nem tudná hová tenni. Amint meglátta Laurát, azonnal
megeredt a nyelve.

– Feltétlenül beszélnem kell veled
Laura megérintette Trixie vállát.
– Menj fel – parancsolt rá olyan erélyesen, hogy lánya

eliramodott, mintha puskából lőtték volna ki. Csak ezután fordult
vissza Sethez. – Nem hiszem el, hogy van képed idejönni a
házamba.

– Van valami, amit mindenképpen tudnod kell.
– Én csak azt tudom, hogy többé nem találkozhatunk. –

Laura reszketett, részben a félelemtől, részben Seth közelségétől.
Könnyebben meggyőzte magát, hogy vége, amíg a másik nem állt
előtte. – Ne csináld ezt velem – suttogta, ahogy rácsukta az ajtót.

Egy pillanatra nekitámaszkodott és lehunyta a szemét. S ha
Daniel nem viszi ki a szemetet – ha ő nyit ajtót Trixie helyett?
Ráismert volna Sethre abból, ahogy megváltozott az arca, amikor
ránézett? Egyből nekiugrott volna a torkának?

Ha harcra kerül a sor, az áldozat mellé állt volna – de vajon
melyikük az?

Amint összeszedte magát, elindult a lépcsőn az emelet felé.
Trixie vajon tudta vagy legalábbis gyanította az igazat? Nyilván
észrevette, hogy a szülei mostanában alig szólnak egymáshoz,
hogy az apja a kanapén alszik. Nyilván belegondolt, hogy az
erőszak éjszakáján az anyja miért nem jött haza. Nos, ha meg is
fogalmazódtak benne ezek a kérdések, megtartotta őket magának.
Mintha ösztönösen megértette volna, amit anyja csak mostanában
kezdett átlátni: amint beismerünk egy tévedést, az addig dagad,
amíg már nincs hová bújni előle.

Laura kísértést érzett, hogy úgy tegyen, mintha Seth házaló
ügynök vagy valamilyen más idegen lenne, végül mégis úgy
döntött, kipuhatolja, mit gondol róla Trixie. Amikor kinyitotta az



ajtót, lánya éppen belebújt egy pólóba.
– Az a fickó – kérdezte a szövet mögül –, mit keresett itt?
Hát, ez az.
Laura letelepedett az ágy szélére.
– Nem miattad jött. Ugy értem, nem riporter vagy ilyesmi. És

nem is látjuk többet. Soha. – Felsóhajtott. – Bár ne kéne erről
beszélnünk.

Trixie feje kibukkant a póló nyaka mögül.
– Miről?
– Már vége, teljesen, száz százalékosan. Apád is tudja, és

megpróbáljuk… tudod… rendbe hozni valahogy. Elszúrtam, Trixie.
– Elcsuklott a hangja. – Bárcsak visszacsinálhatnám, de nem
lehet.

Trixie rá meredt. A nehéz matekpéldát szokta így nézni,
amikor egyszerűen nem találja a megoldást.

– Úgy érted… te és az a fickó.
Bólintott.
– Igen.
Trixie lehajtotta a fejét.
– Tudott egyáltalán rólam?
– Tudta, hogy vagy. Tudta, hogy férjnél vagyok.
– Nem hiszem el, hogy ezt csináltad apuval – emelte fel a

hangját Trixie. – Ez. mármint mennyi lehet? Kábé, mint én? Ez
undorító.

Laura álla megfeszült. Trixie megérdemelte, hogy kitombolja
magát rajta – ez is hozzátartozott a vezekléshez –, ám ettől még
semmivel sem lett könnyebb.

– Nem gondolkodtam, Trixie.
– Ja, mert túlságosan lefoglalt, hogy ekkora ribanc legyél.
Laura felemelte tenyerét, hajszál híján pofon is vágta a lányt.
Keze alig néhány centire reszketett az arcától, amitől egy

pillanatra mindketten ledermedtek.
– Nem – fújta ki a levegőt. – Inkább egyikünk se tegyen olyat,

amit nem tudunk visszacsinálni.
Meredten nézett Trixie-re, amíg a düh elpárolgott és a könnyek

előtörtek. Akkor a karjába vette és ringatni kezdte.



– Most el fogtok válni apuval? – kérdezte Trixie vékony,
kislányos hangon.

– Remélem, nem – felelte Laura.
– És őt. szeretted?
Behunyta a szemét és elképzelte Seth költészetét, ahogy egyik

szót a másik után helyezte a nyelvére, mint valami ritka ünnepi
étket. Érezte a pillanat sürgetését, amikor az ajtó kinyitása is túl
soká tartott; amikor a gombok lepattogtak róla ahelyett, hogy
engedelmesen kibújtak volna a lyukból.

Csakhogy itt volt Trixie, aki szoptatás közben marokra fogta a
haját. Trixie, aki tízéves koráig szopta a hüvelykujját, de csak
akkor, ha senki se látta. Trixie, aki hitt abban, hogy a szél énekel,
csak oda kell figyelni rá. Trixie, élő bizonysága annak, hogy ő és
Daniel egyszer, régen elérték a tökéletességet.

Lánya halántékára préselte ajkait.
– Téged jobban szerettelek.
Egyszer kis híján hátat fordított ennek a családnak. Tényleg

elég ostoba ahhoz, hogy újra megtegye? Már ugyanolyan hevesen
zokogott, mint Trixie, amíg azt is lehetetlen lett volna
megmondani, hogy ki csüng kin. Laura abban a pillanatban úgy
érezte magát, mint egy vasúti szerencsétlenség túlélője, aki
kitámolyog a füstölgő romok közül, miközben rádöbben, hogy
még működik a karja és a lába, hogy valami csoda folytán
egyetlen karcolás nélkül megúszta.

Lánya nyakába temette az arcát. Lehet, hogy többszörösen is
tévedett. Kiderülhetett, hogy nem az a csoda, ha valami
megtörténik velünk, inkább az, ha valami más nem.

 
Először az iskolai könyvtár terminálján jelent meg, ahol a

katalógusban lehetett keresni. Innen terjedt tovább a számítógépes
labor húsz iBookjára és tíz iMacjére, miközben a kilencedikesek
éppen a számtechből vizsgáztak. Öt perc múlva már az iskolai
nővér monitorján is megjelent.

Trixie éppen fakultatív foglalkozáson vett részt, az iskolai
újságba írt. Habár a szülei megpróbálták lebeszélni az iskoláról,
kiderült, hogy a két rossz közül még ez a kisebb. A biztonságos



terepnek hitt otthonról kiderült, hogy olyan aknamező, ahol
bármikor bármi felrobbanhat. Az iskoláról legalább már tudta,
hogy a legkevésbé sem biztonságos. S ha már tehette, olyan helyet
választott, ahol nem érte meglepetés.

Az órán egy Felice nevű lány ült mellette a pattanásaival és a
mosómedvét megszégyenítő leheletével – manapság az egyetlen
élő ember, aki önként jelentkezett a párjának. Éppen a
kiadványszerkesztő programban formázták a vesztes
kosárcsapatról szóló szövegoszlopokat, amikor bekövetkezett a kék
halál.

– Mr. Watford – kiáltotta Felice. – Szerintem összeomlott a
rendszer.

A tanár odalépett, hogy néhányszor lenyomja a Ctrl-Alt-Del
billentyű-kombinációt, de a gép ettől sem indult újra.

– Hm – tűnődött el a tanár. – Mi lenne, ha addig megírnátok
a tanácsadó rovatot?

– Ne, várjon, kezd visszajönni. – A képernyő hirtelen újra
teljes színpompájában tündökölt. A kellős közepén pedig ott állt
Trixie, félmeztelenül Zephyr nappalijában – azon a fotón, amit
Moss készített akkor éjjel.

– Ó – kapott levegő után Mr. Watford. – No lám.
Trixie úgy érezte, mintha egy vasrúddal döfték volna át a

tüdejét. Elszakadt a monitortól, felkapta a táskáját és átrohant a
központi irodába, ahol rábízta magát a titkárnő könyörületére.

– Beszélnem kell az igazgatóval.
Hangja elpattant, mint a jégcsap, ahogy lenézett a titkárnő

asztalán álló monitorra és szembetalálta magát a saját arcával.
Kilőtt az irodából, ki az iskola kapuján. Meg sem állt a hídig –

ugyanaddig a hídig, ahol Zephyrrel álltak, mielőtt idegenek lettek
egymás számára. Itt beleásott a táskájába, a szétszóródott ceruzák,
összegyűrt lapok és kis szemhéjfestékek közé, hogy kitúrja a
telefont, amit az apjától kapott, szükség esetére.

– Apu – zokogta, amikor apja felvette. – Kérlek, gyere értem.
Miután apja megnyugtatta, hogy két percen belül ott lesz és

kinyomta a telefont, csak akkor vette észre: apja telefonján a
szokott háttérkép helyett – Vadóc az X-Menből – az ő félmeztelen



fotója díszelgett, miként a maine-i Bethel előfizetőinek jó
háromnegyedénél.

 
Bartholomew-t készületlenül érte a kopogtatás. Szabadnapos

volt – még ha aznap meg is járta a betheli középiskolát –, épp
akkor öltözött át a pizsamaalsóba és régi főiskolás pulóverébe,
aminek az ujjára Ernestine jókora lyukat rágott.

– Megyek. – Amikor kinyitotta az ajtót, Daniel Stone-t találta
a túloldalán.

Nem lepte meg a felbukkanása, tekintve, hogy mi történt az
iskolában. Az sem lepte meg, hogy tudta, hol lakik. Mint a legtöbb
zsaru, ő sem szerepelt a telefonkönyvben, Bethel azonban eléggé
kis város ahhoz, hogy semmi se maradjon titokban. Az emberek
felismerték egymást az autóikról; minden házról tudták, ki lakik
benne.

Ő is tudta például, még jóval a Trixie Stone-ügy előtt, hogy egy
országosan ismert rajzoló lakik a környéken. Nem olvasott
képregényeket, viszont többen az őrsről igen, és ellentétben
erőszakra hajlamos hősével, Vadkarommal, Daniel Stone rendes
mintapolgár volt, aki nyilván szívesen adott autogramot,
miközben sorban állt a szupermarket pénztáránál. Néhány
találkozásuk is ezt a benyomását erősítette. Oké, foggal-körömmel
védte a lányát, de szemben a legtöbb fickóval, akivel a pályafutása
során találkozott, ő nem ment fejjel a falnak vagy fojtotta
alkoholba a bánatát. Nem, Daniel Stone láthatóan kordában
tartotta az érzelmeit – egészen mostanáig. A küszöbén álló férfi
szó szerint remegett a dühtől.

Köszönés helyett csak a kezébe nyomta Trixie mostanra
elhíresült fotójának nyomtatott változatát.

– Látta ezt?
Látta bizony. Ma délelőtt három teljes órán át, a

középiskolában, a városi hivatalok számítógépein, mindenhol,
ahová csak nézett.

– Nem szenvedett még eleget a lányom?
Bartholomew ösztönösen csitítgatni próbálta.
– Tudom, hogy felzaklatta az eset, de megteszünk minden



tőlünk telhetőt.
Stone tekintete végigfutott szabadnapos öltözékén.
– Ja. Csak össze ne törje magát a nagy igyekezetben. –

Belenézett a szemébe. – Azt mondta, hogy Underhill semmilyen
módon nem férhet Trixie közelébe.

– A technikusaink kiderítették, hogy a fotó Moss Minton
telefonjáról származik, nem Jason Underhilléről.

– Az nem számít. Itt nem a lányom az, aki felett ítélkezniük
kell. – Stone egész teste megfeszült. – Azt akarom, hogy a bíró is
tudja meg, mi történt.

– Akkor azt is megtudja, hogy a lánya volt az, aki levetkőzött.
Azt is tudni fogja, hogy a parti résztvevőinek egybehangzó állítása
szerint Trixie az éjszaka folyamán egy csomó különböző srácot
megkörnyékezett. Nézze. Megértem, hogy dühös, de nincs értelme
erőltetni ezt a dolgot, mert könnyen visszaüthet.

Daniel Stone kitépte kezéből a fényképet.
– Akkor is ezt mondaná, ha a maga lánya lenne ezen a képen?
– Ha az én lányom lenne – felelte hűvösen Bartholomew –,

kiugranék a bőrömből. Kurvára repesnék az örömtől, mert az azt
jelentené, hogy még életben van.

Az igazság úgy terült szét közöttük, mint a higany, s mint
akármelyik mérget, ezt sem akarták piszkálgatni. Ebben a szép, új
digitális korban igazán létezhetne egy hálózat az apáknak –
valami, ami összekapcsolja az egyiket, akit az a veszély fenyeget,
hogy elveszíti a lányát, a másikkal, aki már megjárta ezt a sivár
utat. Mert igazából nem az a pokol, amikor látni kell a szeretteink
fájdalmát, hanem a második felvonás, amikor már túl késő bármit
tenni.

Bartholomew arra számított, hogy Daniel Stone részvétet
nyilvánít és sajnálkozik, amiért ilyen tapintatlan volt. Hát nem.
Csak ledobta a fényképet a földre, kettejük közé, mintha párbajra
hívná.

– Akkor, ha más nem is, maga tényleg megérthetné.
 
Nem sok ideje maradt.
Már hallotta is a lépteket, ahogy felkúsztak a lépcsőn. Anyja



bébiszitter üzemmódba váltott és a szemét se vette le róla, csak ha
kiment a fürdőbe. Apja éppen nekiugrott Bartholomew
nyomozónak, az iskolaigazgatónak vagy egyszerre mindkettőnek
– de mire ment vele? Ha az összes példányt el is égették abból a
förtelmes képből, néhány hónap múlva valaki más kapott rá
esélyt, hogy csupaszra vetkőztesse a bíróságon.

Ahogy a vécé lehajtott fedelén ült, véletlenül bevágta könyökét
a falba.

– Baszd meg! – kiáltotta, ahogy a könnyek kibuggyantak a
szeméből.

Egyszer kimosták a száját, amiért ilyet mondott. Négyéves
volt, bevásárolt az apjával, és csak megismételte, amit tőle hallott,
amikor a pénztáros nem tudta kiszámolni, mennyit adjon vissza.
Használd azt a rohadt pénztárgépet.

Már több nyolcbetűs szitokszót is ismert, amelyek legtöbbjét
mások nem is tartották csúnyának.

Szeretet.
Erőszak. Gyűlölet.
Gyerekként félt a sötétben. Be kellett zárnia a szekrénye

ajtaját, még a székét is az ajtógomb alá ékelnie, hogy a szörnyek
ne tudjanak kijönni. A nyakáig fel kellett húznia a takaróját,
különben elvitte az ördög. Hason kellett aludnia, másként eljött a
vámpír és karót döfött a szívébe.

Most, évekkel később is félt, csak már nem az éjszakáktól,
hanem a nappaloktól. Egyiktől a másik után, vég nélkül.

– Trixie?
Ahogy újra meghallotta az anyját, kapkodva kinyitotta a

gyógyszeres szekrényt. A legröhejesebb – amiről tényleg senki sem
beszél –, hogy még csak nem is az erőszak a legrosszabb. Még az a
hirtelen zuhanás sem fáj annyira, mint amikor utána hiába
próbálunk talpra állni.

 
Laura könnyen kinyitotta a zárat egy kiegyenesített drót

vállfával. Amint belépett a fürdőszobába, meglátta – vér kenődött
a fehér csempére, vér gyűlt tócsába Trixie alatt, vér áztatta a
pólóját, ahogy mellkasához szorította felvágott csuklóit.



– Úristen – sikoltott fel, ahogy megragadta a karját és
próbálta elállítani a vérzést. – Jaj, Trixie, ne…

Trixie szempillái megrebbentek. Egy pillanatra felnézett rá,
azután visszazuhant az öntudatlanságba. Laura magához
szorította a lány ernyedt testét, miközben tudta, hogy el kell jutnia
egy telefonig, de abban se kételkedett, hogy ha most magára
hagyja, soha többé nem látja elevenen.

A percekkel később kiérkező mentősök kérdésekkel bombázták:
Mióta eszméletlen a lánya? Ez az első öngyilkossági kísérlete?
Tudja, honnan szerezte a borotvapengét? Sorban megválaszolta a
kérdéseket – épp csak azt az egyet nem, amire hiába várt, és amire
úgysem tudott volna felelni. És ha nem is Jason Underhill a
legnagyobb fenyegetés Trixie-re nézve? Ha Trixie maga az?

 
Mint kiderült, régóta csinálta ezt: ha nem is öngyilkossági

kísérletként, de terápiás célból vagdosta magát. Érdekes, jegyezték
meg az orvosok, hogy talán éppen ez mentette meg. A legtöbb lány
keresztben vagdalja fel a csuklóját, kis, párhuzamos vonalakban.
Trixie ma mélyebbre vágott, de ugyanebbe az irányba. Akik
komolyabban gondolják a dolgot vagy utánajártak a kérdésnek,
hosszú hosszirányú vágásokat ejtenek, hogy hamarabb
elvérezzenek.

Akárhogy is, ha akkor Laura nem tör rá, most valószínűleg a
sírjánál álltak volna, nem a kórházi ágyánál.

A fényeket lekapcsolták, csak Trixie mutatóujján világított a
kis, piros csipesz, ami az oxigénszintet mérte. Valaki – egy nővér?
– kórházi köpenybe bújtatta. Daniel nem tudta, mi történhetett a
ruháival. Elraktározták bűnjelként, mint azokat, amiket az erőszak
éjszakáján viselt? Egy olyan lány neve alatt, aki nem akart már
túlélő lenni?

– Te tudtad? – kérdezte Laura csendesen, a sötétben
tapogatózó hangon.

Daniel felnézett rá. Nem látott belőle mást, csak a csillogó
szempárt.

– Nem.
– Szerinted tudnunk kellett volna?



Nem őt hibáztatta; a hangja már egészen más regiszteren
szólt. Azt firtatta, elkerülte-e bármi a figyelmüket. Próbált
rátapintani a pillanatra, amikor minden kezdett széthullni.

Daniel tudta, hogy erre a kérdésre nincs válasz. Mint egy
trapézmutatványnál: honnan lehet tudni, melyik pillanatban
rugaszkodik el az akrobata és mikor ereszti el a társa? Be kell
érnünk azzal, hogy csak a végkimenetel számít – a sikeres
átlendülés vagy a torokszorító zuhanás.

– Szerintem Trixie mindent elkövetett azért, hogy ne tudjuk.
Hirtelen eszébe jutott, amikor egyik évben halloweenre

szőlőfürtnek öltözött. Ötéves lehetett, és alig várta az alkalmat.
Egy teljes hónapig készítették és festegették a papírmasé golyókat
– Trixie mégsem volt hajlandó felvenni a jelmezt, amikor eljött a
cukorkakéregetés ideje.

Besötétedett odakint, mindenfelé szörnyek és boszorkányok
jártak – bármelyik kiskölyök bőven talált rá okot, hogy ne kelljen
kimennie. Mitől félsz, Trix? kérdezték tőle mégis.

Honnan fogják tudni, hogy én vagyok, felelte, ha nem is
hasonlítok magamra?

Laura összefont ujjaira hajtotta fejét, ajkai hangtalanul
mozogtak. Nem járt már templomba, de katolikusnak nevelték.
Maga Daniel sosem volt különösebben vallásos; gyerekkorában se
jártak templomba az anyjával, pedig a legtöbb szomszédjuk igen. A
yupik eszkimók a morva testvérektől vették át a keresztény hitet,
ami gyorsan elterjedt a köreikben. Sosem kerültek
önellentmondásba, amiért egyszerre hittek Jézus Krisztus
megváltó kegyelmében és abban, hogy egy fóka lelke a
húgyhólyagjában él, amíg egy vadász vissza nem juttatja a
tengernek.

Laura félresimította Trixie haját a homlokából.
– Dante szerint Isten úgy bünteti az öngyilkosokat, hogy egy

fatörzsben foglyul ejti a lelküket. Az ítélet napján a bűnösök közül
egyedül ők nem kapják vissza a lelküket, amiért meg akartak
szabadulni tőle.

Ezt még Daniel is tudta. Laura magyarázataiból nem sok
minden ragadt meg benne, de ez igen. És mindig ironikusnak



tartotta, hogy a yupik falvakban, ahol a tizenévesek körében
kimagasló az öngyilkosok aránya, nincs egyetlen fa sem.

Trixie mocorogni kezdett. Daniel figyelte, hogy az ismeretlen
szoba lassan kitisztult előtte. Szeme kikerekedett a reménytől,
azután elhalványult a csalódottságtól, amiért minden igyekezete
ellenére nem tudott elszabadulni innen.

Laura bemászott mellé az ágyba, hogy szorosan magához
ölelje. A fülébe sugdosott, olyan szavakat, amiket ő is szívesen
kimondott volna, ha ugyanilyen ügyesen bánik a nyelvvel. Még
akkor is, ha az ígéretei sem oltalmazták volna meg a lányát. Még
ha nem is tehetett mást, mint hogy átfestette számára a világot,
amíg elfogadható hellyé nem vált.

Maradt, amíg Trixie viszonozta Laura ölelését; amíg egy
határozott mozdulattal magához vonta és megtartotta. Csak
ezután surrant ki a szobából, haladt el a nővérek, ápolók és betegek
mellett, akik túlságosan vakok voltak ahhoz, hogy felismerjék a
szemük láttára zajló átalakulást.

A következőket vásárolta:
Munkáskesztyűt és erős ragasztószalagot.
Egy csomag rongyot.
Gyufát.
Egy filézőkést.
Harminc mérföldet vezetett. Abban a városban senki sem

ismerte, és készpénzben fizetett.
Eltökélte magában, hogy nem hagy semmilyen nyomot.

Akkor majd a kettejük szava áll egymással szemben, és mostanra
megtanulta, hogy az áldozat sosem győzhet.

 
Jasont egész nap egyedül a hokiedzés tudta maradéktalanul

lekötni. Teljesen átadta magát a játéknak: keményen bevágott,
szélsebesen siklott, biztos kézzel és kecsesen ütött. Nem olyan
bonyolult ez: ha száz százalékban a hokira koncentrál, nem marad
hely semmi másnak – még annak a szóbeszédnek se, hogy Trixie
Stone öngyilkos akart lenni.

Amikor edzés előtt meghallotta az öltözőben, úgy elfogta a
reszketés, hogy be kellett menekülnie a mosdóba. Egy lány, akivel



kavart – akivel lefeküdt –, kis híján meghalt. A frász törte ki, ha
elképzelte Trixie-t nevetve, a hosszú hajával, majd a következő
pillanatban hat láb mélyen a föld alatt, ahogy felfalják a kukacok.

Mire összeszedte magát, Moss már az öltözőben volt, a
csukáját kötötte. Poénnak szánta, hogy betört az iskola
számítógépes rendszerébe és kitette azt a képet, amit póker közben
lőtt Trixie-ről. Nem látott a pipától, de ezt mégsem mondhatta el a
srácoknak, akik lepacsiztak vele és biztatták, akik az ő oldalán
állnak. Még a saját ügyvédjétől is azt hallotta, hogy ilyen kedvező
fordulatban nem reménykedett. De mi van, ha éppen ez billentette
át Trixie-t a holtponton? Máris olyasmivel vádolják, amit nem
követett el. Ő feleljen a haláláért is?

– Te vagy a legszerencsésebb pöcs a világon – adott hangot
Moss a gondolatnak, ami mások fejében is ott motoszkált. Ha

Trixie elérte volna, amit akart, többé nem kellett volna tartania
semmitől.

Az edzés mostanra véget ért, és elkezdődött a társalgás, ami
óhatatlanul is Trixie-re terelődött. Jason lesietett a jégről és
lefejtette magáról a gladiátoröltözet védőrétegeit. Elsőként hagyta
el a pályát, elsőként ült be a kocsijába. Ahogy becsusszant az ülésre
és elfordította a slusszkulcsot, egy pillanatra a kormányra hajtotta
fejét.

– Jézus – nyögött fel.
Még azelőtt megérezte a pengét az ádámcsutkáján, hogy

meghallotta fülében a hangot.
– Ez az – mormolta Daniel Stone. – Kezdj csak el imádkozni.
 
Egy folyóparti lápra irányította Jasont. Egyszer-kétszer

korábban is megfordult itt. Tudta, hogy a helybéli vadászok
előszeretettel járnak ide és hogy az autóik alig látszanak ki a
bozótosból, míg odakint vannak a szarvaslesen. Leginkább azért
választotta ezt a helyet, mert az örökzöldek tömött sorban
vonultak végig a vízparton, és egymásba szövődő ágaik közt még a
hópelyhek se jutottak át. Nem kellett amiatt aggódnia, hogy
megmaradnak a lábnyomaik.

Késével előreterelte a fiút, amíg csak nekiütközött egy fenyő



öles törzsének, ahol a ragasztószalaggal olyan szorosan
hátrakötötte a karját és a lábát, hogy moccanni is alig bírt. Közben
csak az járt a fejében, amit Laura mondott Dantéról – hogy Trixie
lelke örökre csapdába esik egy olyan fatörzsben, amilyenhez most
hozzákötözte Jasont. Ez a kép önmagában elég erőt adott ahhoz,
hogy felvegye a harcot egy tizenhét éves sportolóval, amikor
megpróbált ellenállni.

Jason pedig küzdött: még utána is úgy rángatta a
ragasztószalagot, hogy felsebezte a csuklóját és a bokáját. Ezalatt ő
tábortüzet rakott. A fiú végül ernyedten nekirogyott a fatörzsnek és
hagyta előrebukni a fejét.

– Mit akar csinálni velem?
Fogta a kést és becsúsztatta a pengét Jason pólójának varrása

alá. Ahogy egyenes vonalban felfelé rántotta a fiú torka felé, a kés
középen kettéválasztotta az anyagot.

– Ezt – felelte.
Módszeresen levagdalta Jason ruháit, amíg a kölyök ott állt

előtte csupaszon és dideregve. Tűzre vetette a rongydarabokat és
farmercsíkokat.

Jason fogai máris egymáshoz koccantak.
– Hogy jutok így haza?
– Miből gondolod, hogy elengedlek?
Jason nagyot nyelt, ahogy tekintetével követte a kést, amit

Daniel most is a kezében szorongatott.
– Hogy van Trixie? – suttogta.
Daniel érezte, ahogy az önmérséklet gránitkapuja leomlik

benne. A kis rohadék, tényleg azt hiszi, hogy ezek után még van
joga Trixie-ről kérdezni? Lehajolt, hogy a fiú heréihez nyomja a
pengét.

– Tudni akarod, milyen elvérezni? Tényleg kíváncsi vagy rá,
milyen érzés?

– Kérem – könyörgött Jason halálsápadtan. – Jesszusom,
kérem, ne csinálja.

Csak kicsit nyomta meg a kés hegyét, hogy a vér
felbuggyanjon Jason ágyékából.

– Nem csináltam vele semmit, esküszöm! – kiáltott fel Jason,



ahogy tekeregve próbált távolabb kerülni tőle. – Nem csináltam
semmit! Hagyja abba! Istenem! Könyörgöm, hagyja abba!

Az arca centikre került Jasonétől.
– Miért hagynám abba? Te sem tetted!
Abban a pillanatban, értelem és téboly között félúton, Trixie

jutott mindkettőjük eszébe. Jasonnek nem is kellett több, hogy
megtörjön és sírva fakadjon; Danielnek nem is kellett több, hogy
eszébe jusson, kicsoda valójában. Lenézett kezére, az ujjai között
szorongatott késre. Majd hunyorogva fel Jasonre. Azután
megrázta a fejét, hogy kitisztuljon.

Már nem a vadonban élt; ez sem volt falusi kisbolt, ahová
piáért vagy pénzért tört be. Férj és apa lett. Már nem kell
bizonyítania semmit, viszont elveszíthet mindent.

Hátrahúzta a pengét és botladozva elindult. Elhajította a kést,
amilyen messzire csak tudta, be a folyó közepéig, azután visszatért
Jasonhöz, aki megküzdött minden korty levegőért. Elővette
slusszkulcsát a saját zsebéből, és az utolsó morzsányi
könyörülettel, ami maradt benne, belenyomta Jason még most is
összekötözött kezébe.

Nem az együttérzés vette rá arra, hogy meggondolja magát,
nem is a jóérzés – sokkal inkább a felismerés, hogy bármily
valószerűtlen, mégiscsak van valami közös benne és Jason
Underhillben. Akárcsak ő, Jason is a saját kárán tanulta meg,
hogy sosem azok vagyunk, akinek hisszük magunkat. Azok
vagyunk, akinek minden igyekezetünkkel kiadjuk magunkat, mert
sosem tudunk olyanná válni.















 
 
 

Jasonnek fél órájába telt, amíg a kulcsokkal elfűrészelte a
ragasztószalagot. Amikor újra mozgatni tudta a karját, a beinduló
vér szinte perzselte az ereit, hogy az éles fájdalom átvegye a hideg
okozta zsibbadtság helyét. Botladozva talpra állt és rohanni kezdett
arrafelé, ahol Stone leparkoltatta vele a kocsit – közben végig azért
imádkozott, hogy még ott legyen.

Nem maradt más ruhája, csak amit a sporttáskában talált, így
jobb híján mezt és kipárnázott nadrágot húzott – közben végig
csak azt várta, hogy mikor rontanak rá megint.

Annyira reszketett a keze, hogy csak negyedszerre talált be az
indítózárba.

Egyből a rendőrségre ment. Arra gondolt, hogy ezt még Trixie
apjának se hajlandó elnézni, de miután beállt a parkolóba, a
fejében újra meghallotta Daniel Stone fenyegetését: Ha bárkinek
elmondod, kinyírlak. Nem is kételkedett benne. Volt valami a fickó
szemében – valami állati –, ami elhitette vele, hogy tényleg
bármire képes.

Annyira beletemetkezett a gondolataiba, hogy nem is látta a
gyalogost, amint átkelt a parkolón. Ahogy beletaposott a fékbe, a
kocsi élesen előrelendült, mielőtt megállt. Bartholomew nyomozó
– ugyanaz a rendőr, aki letartóztatta – kinyújtott kezével tartotta
vissza az autóját. Róla az is eszébe jutott, amit a bíró mondott az
előzetes meghallgatáson: ha bármilyen kapcsolatba kerül Trixie
Stone-nal vagy a családjával, már viszik is a fiatalkorúak
börtönébe. Máris megvádolták egy nemi erőszakkal – ha jelenti a
zaklatást a zsaruknak, hisznek neki egyáltalán? S ha szembesítik
Daniel Stone-nal, ő meg azt mondja, hogy Jason támadta meg?

A nyomozó megkerülte az autót, hogy megálljon az ablakánál.
– Mr. Underhill. Mi hozta ide?
– Én. csak azt hittem, defektem van – sikerült kinyögnie.

4.



A nyomozó körbejárta az autót.
– Nekem nem úgy tűnik. – Közelebb hajolt; látta, hogy őt is

tüzetesen megvizsgálja. – Segíthetek bármiben?
Ott volt a nyelve hegyén, fogai kerítése mögött: Elrabolt,

megkötözött, megfenyegetett. Mégis azon kapta magát, hogy a
fejét rázza.

– Nem, köszönöm. – Sebességbe tette a kocsit és csigalassan
kiaraszolt a parkolóból, miközben érezte, hogy Bartholomew
tekintete kitartóan követi.

Abban a pillanatban eldöntötte, hogy senkinek sem beszél
erről: se a haveroknak, se a szüleinek, se az ügyvédeinek. Se a
rendőröknek. Túl nagy a kockázat, hogy ha elmondja az igazat,
még visszaüthet rá.

Hirtelen felötlött benne: vajon Trixie is ezt érezte?
 
Ahogyan az iszákosok a vécétartályban dugdossák a gint és a

drogosok bevarrják az életmentő adagot egy régi kabát szegélyébe,
Daniel egy füzetet és ceruzát tartott az autójában. A kórházi
parkolóban is rajzolgatott, csak szokásos főhőse helyett a lányát
vetette papírra. Néhány perces korában, takaróba tekerve, mint
egy túlméretezett szusit. Amikor megtette az első lépéseit.
Kimerevítette a pillanatokat – a szülinapot, amikor spagettit főzött
neki reggelire; az iskolai színdarabot, amikor lepottyant a
színpadról a nézők közé; a drága szállodát, ahová egyszer
ellátogattak és órákat töltöttek azzal, hogy a lift gombjait
nyomkodták és emeletről emeletre utaztak.

Amikor már annyira görcsölt a keze, hogy egyetlen vonalat se
tudott volna meghúzni, összeszedte a rajzokat és kiszállt a kocsiból,
hogy Trixie szobája felé induljon.

Az árnyékok úgy nyúltak át az ágyon, mint egy óriás ujjai.
Trixie újra elaludt; az ágy mellé húzott székben Laura szunyókált.
Egy pillanatig elnézte őket. Nem is kérdés: Trixie mindenben az
anyjára ütött. Nemcsak színeiben – néha, ahogy vetett rá egy
pillantást vagy megváltozott az arckifejezése, mintha a régi Laurát
látta volna. Felötlött benne, hogy azért szeretheti ilyen
olthatatlanul a lányát, mert általa újra és újra beleszeret a



feleségébe.
Lekuporodott Laura elé. Ahogy a légmozgás megcirógatta a

bőrét, a nő felnyitotta szemét és a tekintete összeakadt az övével. A
pillanat tört részére elmosolyodott – elfeledkezett arról, hol van, mi
történt a lányával és mi történt kettejük között. Érezte, ahogy
ökölbe szorultak az ujjai, mintha csak próbálnák megragadni a
tünékeny pillanatot.

Laura vetett egy gyors pillantást Trixie felé, meggyőződött
róla, hogy még alszik.

– Hol voltál?
Soha nem mondhatja el neki az igazat.
– Autóztam.
Levette a kabátját, majd elkezdte kirakni a rajzokat a kórházi

ágy halványzöld takarójára. Ott volt Trixie, ahogy az ölébe ült
azon a napon, amikor telefonon értesült az anyja haláláról, és azt
kérdezte: Ha mindenki meghalna, csak úgy megállna a világ?
Trixie egy hernyóval, amint azon tanakodik, fiú-e vagy lány.
Trixie, aki eltolta a kezét, amikor le akart törölni egy könnycseppet
az arcáról. Ne töröld le az érzéseimet.

– Ezeket mikor csináltad? – suttogta Laura.
– Ma.
– De ilyen sokat.
Nem válaszolt. Nem ismert a nagy szavakat, hogy elmondja

Trixie-nek, mennyire szereti. Beérte azzal, hogy mire felébred,
betakargatja a közös emlékeikkel.

S emlékeztette magát, miért nem engedheti szabadjára a régi
énjét.

A barátjától, Cane-től tanulta meg, hogy a nyelv olyan erő,
amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mint a legtöbb yupik
eszkimó, ő is három szabály alapján élt. Először is, a gondolatok és
a tettek elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. Hányszor
magyarázta Cane nagyapja, hogy az ember nem tud rendesen
levágni egy jávorszarvast, ha közben arról ábrándozik, melyik
ötödikes lány rendelhetett magának katalógusból „Hűség Istenhez”
melltartót. Meg kell őriznünk magunkban a jávorszarvas
gondolatát, hogy így később, egy másik vadászat során



visszatérhessen.
A második szabály, hogy senki gondolata nem annyira fontos,

mint a vének kollektív tudása – vagyis az ember tegye, amit
mondnak neki, és ne szájaljon.

Daniel számára mégis a harmadik szabály megértése okozta a
legnagyobb nehézséget: a hit, hogy a szavak hatalommal bírnak és
képesek megváltoztatni más gondolkodását, még ha
kimondatlanul maradnak is. Ezért történt, hogy amikor a morva
barátok megjelentek a vadonban és azt mondták, hogy vasárnap el
kell hagyniuk a halásztáborukat, ha részt akarnak venni a Jézusról
szóló tanításon, az eszkimók akkor is bólogattak, ha eszük ágában
sem volt misére menni. Amiben a barátok istenkáromló
hazugságot láttak, abban az eszkimók a tiszteletet
megnyilvánulását – túlságosan kedvelték a barátokat ahhoz, hogy
megmondják nekik, mekkorát tévednek, inkább meghajtották a
fejüket és színleltek.

Végső soron ez a szabály vert éket kettejük közé.
– A holnapi jó nap lesz a vadászatra – mondta Cane, amivel

Daniel egyetértett, Cane másnap mégis anélkül indult el a
nagyapjával, hogy őt elhívta volna. Évekbe telt, amíg összeszedett
magában annyi bátorságot, hogy megkérdezze, miért nem
mehetett velük.

– De hát én hívtalak – tiltakozott Cane értetlenül. – Minden
alkalommal.

Az anyja próbálta elmagyarázni neki: Cane nem állhatott elé
azzal, hogy menjenek együtt vadászni, amikor ő talán egészen
mást tervezett. Tiszteletlenség lett volna a részéről, hiszen csak
amiatt, hogy elhívta magával, Daniel meggondolhatta magát
azzal kapcsolatban, amit eredetileg akart csinálni, Cane pedig
jobban szerette őt annál, hogy ezt megkockáztassa. Persze
tizenhárom évesen az ember még nem érti az ilyen kulturális
különbségeket. Csak azt érzi az egyedül töltött szombat minden
percében, hogy bár elhívták volna. Csak azt érzi, hogy magányos.

Ekkor kezdte elszigetelni magát, mert még ez sem fájt annyira,
mint az elutasítottság. Nem gondolt bele, hogy ha egy eszkimó fiú
nem tudja, hogyan hívja el vadászni, mennyivel nagyobb



nehézséget okozhat neki azt firtatni, mivel haragította magára. Két
év múltán már tudta is, mivel kösse le magát – tört-zúzott az
iskolában, vedelt és hójárókat lopott. Cane-ből pedig idegen lett, aki
egyszer, régen ismert.

Még egy év kellett, amíg már ott állt Cane felett a
tornateremben és a kezét elborította Cane vére, hogy megértse: az
eszkimóknak végig igazuk volt. Egyetlen szó megváltoztathat
mindent. Egyetlen szó ezret képes nemzeni.

Egyetlen szó megmenthette volna mindkettőjüket.
 
El lehet csípni azt a pillanatot, amikor az életünk elkezd

darabjaira hullni?
Laura számára úgy tűnt, minden ilyen pillanatnak van

előzménye. Trixie megerőszakolásának. A Sethtel folytatott
viszonyának. A be nem tervezett terhességének. A döntésnek, hogy
megkeresi Danielt, miután lerajzolta az utcán. Az első alkalomnak,
amikor meglátta, és tudta, hogy mostantól semmire sem tud
ugyanazzal a szemmel tekinteni.

A romlás lavina: olyan sebességgel robog előre, hogy az ember
inkább menekülni próbál az útjából, nem a közepén megbúvó kis
hógolyót kutatja.

Könnyebben megtalálta azt a mozzanatot, ami tönkretette
Trixie életét. Jason Underhillel kezdődött és végződött minden. Ha
nem találkoznak és járnak egymással, mindez sosem történik meg.
Sem az erőszak, sem a vágások, sem az öngyilkossági kísérlet.
Komolyan fontolóra vette a lehetőséget, hogy Jason tehet
mindenről. Ő állt Trixie hazugságai mögött; miatta nem láthatta
tisztán a tulajdon lányát.

Egyedül, éberen feküdt az ágyon. Az alvás szóba se kerülhetett,
amíg Trixie a kórházban volt. Az orvosok nyugtatgatták, hogy
árgus szemmel őrködnek felette, hogy minden rendben lesz és
másnap már haza is vihetik – ez sem tartotta vissza attól, hogy
azon aggódjon, kényelmesen fekszik-e és van-e a közelében egy
nővér, ha bármire szüksége lenne.

Daniel sem aludt. Korábban a földszinten hallotta lépteit – a
koppanások fel nem tett kérdésként lógtak a levegőben –, most



pedig felfelé indult. Egy perccel később ott állt az ágya mellett.
– Fent vagy már? – suttogta.
– Nem is aludtam.
– Én csak. kérdezhetek valamit?
A mennyezetre szegezte a tekintetét.
– Mondd.
– Te nem rettegsz?
– Mitől?
– A feledéstől.
Értette, mit próbál elmondani. Bár a világ legnehezebb

dolgának tűnt arról beszélni, mi történt Trixie-vel, meg kellett
tenniük. Ha nem, összehasonlítás híján azt kockáztatták, hogy
elfeledkeznek arról, amilyen azelőtt volt.

Igazi 22-es csapdája: ha nem hagyják maguk mögött a
traumát, nem tudnak továbblépni, ha viszont mégis maguk
mögött hagyják a traumát, önként lemondanak a korábbi
énjükről.

Ezért volt, hogy ha nem is beszéltek róla, az erőszak szó
füstként lebegett felettük. S ezért volt, hogy még ha udvarias
beszélgetést folytattak is, Laura és Daniel minden második
gondolatában megjelent a hűtlenség.

– Daniel – vallotta be Laura –, én folyton rettegek.
Daniel térdre rogyott, és Laura csak egy pillanattal később

döbbent rá, hogy sír. Nem is emlékezett rá, hogy valaha látta sírni
– mindig azt mondta, hogy gyerekkorában elhasználta az összes
könnyét. Felült az ágyban, a takaró lehullt róla. Daniel meghajtott
fejére engedte a kezét, lágyan cirógatta a haját.

– Jól van – suttogta, ahogy magához vonta, az ágyba, a
karjába.

Eleinte a megnyugvásról szólt, amit neki adhatott, hogy lassan
ellágyuljon a keze alatt, de utána már összesűrűsödött a levegő,
mintha cseppfolyós lenne, ahogy Daniel görcsösen és követelőzően
hozzápréselte testét. Érezte lüktető pulzusát az ujjai alatt, ahogy ő
is visszaröppent az időben, ahogy visszaemlékezett rá évekkel
korábbról, és a teste ennek megfelelően reagált. Azután, éppoly
hirtelen, el is múlt. A sötétben nem látott mást, csak csillogó



tekintetét.
– Sajnálom – mormolta Daniel, ahogy elhúzódott.
– Ne – suttogta, ahogy utánanyúlt.
Csak ennyi kellett, hogy Daniel feladja önmérsékletének utolsó

bástyáját is. Visszafoglalta Laurát és nem hagyott túlélőket.
Karmolta a bőrét, harapdálta a torkát. Elkapta a karját és az
ágyhoz szegezte a feje felett.

– Nézz rám – követelte, amíg egymásba nem fonódott a
tekintetük. – Nézz rám – mormolta újra, ahogy a mélyére hatolt.

Kivárta, amíg görcsösen összerándult a teste és íjként feszülve
került egyre közelebb a csúcshoz; amíg ágyhoz szegezett kézzel és
hátravetett fejjel engedte, hogy a teste szilánkokra robbanjon szét.
Érezte Daniel pillanatnyi megtorpanását, majd dicső és
elkerülhetetlen zuhanását.

Mialatt a veríték lassan lehűlt a testén, ujjbegyével üzenetet írt
a jobb vállára. S-A-J-N-Á-L-0-M. Pedig tudhatta volna, hogy a
hátunk mögött settenkedő igazságok azok, amelyek leginkább
elkerülik a figyelmünket.

Élt egyszer egy ember, mesélik a yupik eszkimók, aki folyton
civakodott a feleségével. Összevesztek mindenen. A feleség
lustasággal vádolta a férjet, a férj hűtlenséggel a feleséget. Végül az
asszony elment a falu sámánjához és könyörgött, hogy változtassa
át valami mássá. Mindegy, csak asszony ne legyen, mondta.

A sámán hollóvá változtatta. Elrepült és fészket rakott, ahol
más hollókkal párosodott, mégis minden éjjel azon kapta magát,
hogy visszatér a faluba. Mivel pedig a hollók nem mehetnek be a
házba, a tetőn ülve várta, hogy vethessen egy pillantást egykori
férjére. Azon tűnődött, mivel csalhatná ki a szabadba.

Egyik éjjel a férfi kilépett az ajtón és megállt a csillagok alatt.
0, gondolta a holló, milyen szép is vagy.

A szavak belehulltak a férj kinyújtott kezébe, és ezzel a holló
vissza is változott asszonnyá. A férfi pedig újra azt akarta, hogy a
felesége legyen.

 
Másnap reggel borzongató hideg sípolt be a házba. Danielnek a

foga is csattogott, ahogy lefelé indult, hogy főzzön egy kávét.



Közben felhívta a kórházat: Trixie-nek jó éjszakája volt.
Nos, igen. Akárcsak nekik. Akkor követte el a nagy hibát,

amikor nem ismerte be magának, mennyire elromlottak a dolgaik.
Néha el kell jutni a fenékre, hogy újra elrugaszkodhassunk a
felszín felé.

A kandalló fölé hajolt, aprófával táplálta az égő újságpapír
tüzét, amikor Laura is lejött, a flanelpizsamáján kötött pulóverrel.
Hátul feltűzte a haját, és arcán még ott látta a pírt, egy álom
emlékét.

– Jó reggelt. – Elsurrant mellette, hogy narancslevet töltsön
magának.

Daniel várta, hogy mondjon valamit az éjszakáról és
beismerje, hogy megváltoztak közöttük a dolgok, de Laura még a
szemébe sem tudott nézni. A lelkesedése nyomban megcsappant.
Ez a pókfonálnyi kapcsolat, ami a sötétben létrejött közöttünk,
nem is az volt, aminek hitte: az első lépés valami felé. csak egy
újabb tévedés? Miközben vele volt, Laura végig azt kívánta, bár ne
lenne?

– A kórház azt mondta, hogy kilenckor elhozhatjuk Trixie-t –
közölte színtelen hangon.

Trixie említésére Laura visszafordult felé.
– Hogy van?
– Remekül.
– Remekül? Tegnap meg akarta ölni magát.
Daniel felegyenesedett.
– Nos. akkor a tegnappal összehasonlítva, azt hiszem, tényleg

rohadtul jól van.
Laura lesütötte a szemét.
– Talán nemcsak ő van így vele – suttogta.
Elvörösödött, Daniel pedig ráeszmélt, hogy nem zavarban van,

hanem ideges. Átment a konyhába, hogy megálljon mellette. Múlt
éjjel az ágyban szétfoszlott valami, ami közéjük állt, ma reggel
pedig felkelt a nap és a Föld tovább fordult alattuk. Nem is azért,
amit mondtak egymásnak, hanem ami kimondatlan maradt. A
megbocsátás és a felejtés együtt jár – egyazon érme két oldala, de
épp emiatt nem is létezhet ugyanabban pillanatban. Bármelyiket



választjuk, szem elől tévesztjük a másikat.
Átfonta karjával Laura derekát, hogy megérezze borzongását.
– Hideg van – állapította meg Laura.
– Eszméletlen.
– Hallottál már ilyet?
Mélyen a szemébe nézett.
– Nem hinném, hogy bárki előre látta volna.
Kitárta a karját, Laura pedig belefészkelte magát és behunyt

szemmel hozzásimult.
– Van, ami csak úgy megtörténik. – A szavak úgy

szállingóztak, mint kóbor szikrák a kéményben.
 

* * *
 

Az egészségbiztosító megkötései miatt senki sem hagyhatja el
gyalogosan a kórházat. Ha az elbocsátott páciens elbotlik, mielőtt
átlépné a küszöböt, még kártérítési pert indít. Ha viszont távozás
után odaveti magát az első autó alá, a kutyát se érdekli.

Trixie-nek meg is fordult a fejében.
Máris le kellett ülnie egy agyturkásszal, és nagyon úgy tűnt,

hogy mostantól hetente kétszer ez vár rá, kábé öt örökkévalóságon
át, csak mert megpróbálta rövidre zárni ezt az egészet.

Az se számított, ha a beteglapja ugyanúgy a bíróságon végzi,
mint Janice, a krízistanácsadó összes feljegyzése – el kellett járnia
a foglalkozásokra, különben bezárják a pszichiátriára egy
szobatárssal, aki eszi a saját haját. Szednie kellett a bogyókat is,
méghozzá a szülei felügyelete mellett, akik benyúlhattak a szájába
és a nyelve alá, nehogy csak imitálja a nyelést. Amióta reggel
befutott a kórházba, az anyja olyan görcsös igyekezettel
mosolygott, hogy minden pillanatban azt várta, mikor reped szét
az arca. Az apja mást se tudott kérdezni, csak hogy szüksége van-e
valamire. Ja, felelte volna legszívesebben. Egy életre.

Egyszerre kívánta, hogy hagynák végre békén, és nem értette,
hogy miért kezeli mindenki leprásként. Még amikor ott ült a
pszichomókusnál – aki olyanokat kérdezett tőle, hogy Ön szerint
fennáll annak a veszélye, hogy újra megpróbál végezni magával?



–, akkor is úgy érezte, mintha a páholyból nézne valami bugyuta
vígjátékot. Folyton arra várt, hogy a lány, aki őt játssza, mondjon
valami ütőset, mondjuk: Most, hogy kérdi, igen, lassan tényleg
kedvem lenne megölni magam... csak visszafogom magam, amíg
elmennek a nézők. Ehelyett a színésznő csak összezuhant, mint a
szerencsesüti, és tehetetlenül bőgni kezdett.

Mert már sosem kaphatta meg, amire a legjobban vágyott –
hogy újra olyan lány legyen, aki amiatt aggódik, hogy sikerül-e a
matekdogája és felveszik-e valamelyik főiskolára, nem pedig olyan
lány, aki miatt mások aggódnak.

Csak úgy élte túl az utat, hogy szinte azonnal becsukta a
szemét és alvást színlelt, ami helyett hallgathatta szülei
társalgását:

Szerinted normális, ahogy beszél?
Mire gondolsz?
Tudod. Mintha nem is az ő hangja lenne.
Biztos a gyógyszerektől.
Azt mondták, kell még néhány hét, hogy hassanak.
S addig hogyan gondoskodjunk a biztonságáról?
Már-már megsajnálta volna a szüleit, ha nem tudja, hogy ezt

az egészet maguknak köszönhetik. Az anyjának csak annyit kellett
volna csinálnia, hogy nem töri rá a fürdőszobaajtót.

Úgy forgatta magában az eltitkolt igazságot, mint az étkezés
utáni mentolos cukorkát, ami, ha odafigyel, örökké tart – az
igazságot, amit nem mondott el az agyturkásznak, az orvosoknak
vagy a szüleinek, bárhogy próbálták kihúzni belőle. Előbb nyelte le
egészben, mint hogy odaköpje eléjük.

Színpadiasan nyújtózkodott és ásítozott, ahogy ráfordultak az
utcájukra. Anyja itt hátrafordult, arcán azzal a bazári mosollyal.

– Hát ébren vagy!
Apja belenézett a tükörbe.
– Szükséged van valamire?
Elfordult és kinézett az ablakon. Talán mégiscsak meghalt. És

ez itt a pokol.
Amikor már azt hitte, ennél nem lehet rosszabb, a kocsi

befordult a ház elé és meglátta a rá várakozó Zephyrt. Az utolsó



beszélgetésük nem különösebben csábította arra, hogy folytassák.
Akkor már inkább arra, hogy ássa el magát. Még akkor is, ha
kettejük közül most Zephyr tűnt idegesebbnek.

Zephyr bekopogott az ablakon.
– Ö. Mrs. Stone, lehetne, hogy. szóval beszélhetnék Trixie-vel?
Anyja összeráncolta a homlokát.
– Nem hinném, hogy ez a legalkalmasabb időpont.
– Laura – szakította félbe az apja, mielőtt ránézett a tükörben:

Ahogy te akarod.
Trixie kiszállt a hátsó ülésről. Behúzta a vállát, hogy kabátujja

mélyére rejtse a csuklóit.
– Hé – köszönt tartózkodóan.
Zephyr úgy nézett ki, ahogy ő érezte magát az elmúlt

huszonnégy órában – mintha csak könnyekből állna, és minden
erejével próbálná megőrizni az emberi formáját, mielőtt bárki
észrevenné, hogy valójában csak egy pocsolya. Követte a házba, a
szobájába. Volt egy rémisztő pillanat, amikor közeledtek a
fürdőhöz – kitakarította valaki a tegnapi után? –, de miután zárva
találta az ajtót, bemenekülhetett a szobájába és nem kellett többet
erre gondolnia.

– Jól vagy? – kérdezte Zephyr.
Trixie nem dőlt be a kamu együttérzésnek.
– Ki küldött?
– Mi?
– Mondjuk. nem is tudom. le kell vágnod a hajamból egy

tincset, amivel bizonyíthatod, hogy itt voltál? Ó, na várjunk csak,
hiszen nekem már nincs is hajam. Levágattam, amikor átmentem
pszichóba.

Zephyr nagyot nyelt.
– Azt hallottam, majdnem meghaltál.
A majdnem nem ér, mondta mindig az apja. A vesztes is

majdnem nyer.
Vajon ez igaz a nemi erőszakra is?
– Téged meg majdnem érdekel – horkant fel megvetően.
Zephyr homloka hirtelen összeráncolódott.
– Totál seggfej voltam. Haragudtam rád, mert azt hittem,



hogy eltervezted ezt az egész bosszút Jason ellen, és annyira se
bíztál bennem, hogy elmondd.

– Én soha.
– Ne, várj, hadd fejezzem be! – állította meg Zephyr. – Akkor

éjjel is haragudtam rád, amiért Moss jobban figyelt rád, mint rám.
Vissza akartam vágni, ezért. szóval. azt gondoltam, amit mindenki
más, de aztán hallottam, hogy kórházba kerültél, és csak arra
tudtam gondolni, milyen borzalmas lenne, ha te. ha te, tudod.
mielőtt még elmondhatnám, hogy hiszek neked. –
Összetöpörödött az arca. – Úgy érzem, az egész az én hibám.
Bármit megtennék, hogy jóvátegyem.

Arra gondolt, hogy sehogy se állapíthatja meg, Zeph igazat
mond-e, de ha meg is tehetné, attól még nem bízhat meg benne.
Fennáll az esélye, hogy innen egyenesen Mosshoz, Jasonhöz és a
hokicsapat többi tagjához siet, hogy elszórakoztassa őket a kattant
csajról szóló meséivel. de talán nem… talán mégsem. Talán az
egésznek semmi köze a bűntudathoz, sem ahhoz, hogy a mamája
ráparancsolt; talán eszébe jutott – ahogy neki is –, hogy ötéves
korukban csak ők ketten voltak a földön, akik tudták, hogy
tündérek laknak a konyhaszekrényekben, csak elrejtőznek a
fazekak és serpenyők alatt, ha valaki kinyitja az ajtót.

Zephyr szemébe nézett.
– Akarod tudni, hogy csináltam?
Zephyr bólintott és közelebb húzódott.
Lassan lehúzta a szalagot, ami rögzítette csuklóján a kötést,

majd addig lazított a gézen, amíg láthatóvá nem vált az ásító,
fűrészes élű, paprikavörös seb.

– Hű – kapott levegő után Zephyr. – Ez de durva. Fájt?
Trixie megrázta a fejét.
– Láttál fényt, angyalokat, vagy mit tudom én. Istent?
Komolyan elgondolkodott ezen, de csak a radiátor rozsdásodó

élére emlékezett, amire azelőtt fókuszált, hogy elájult.
– Nem láttam semmit.
– Jellemző – sóhajtott fel Zephyr, azután Trixie-hez fordult és

elvigyorodott.
Szívesen visszamosolygott volna rá. S régóta most először,



amikor az agya erre utasította, a szája szó nélkül
engedelmeskedett.

 
Három nappal azután, hogy a lányuk meg akarta ölni magát,

Daniel és Laura Marita Soorenstad irodájában találta magát,
kettejük között Trixie-vel. Bartholomew nyomozó a bal oldalukon
ült, míg az államügyész az íróasztal mögött, ahol feltépett egy
pezsgőcukorkás zacskót.

– Nyugodtan vegyenek – bíztatta őket, mielőtt Trixie-hez
fordult. – Tényleg örülök, hogy itt vagy közöttünk. Amennyire
tudom, néhány napja még kétséges volt a részvételed.

Daniel átnyúlt és megfogta a lánya kezét. Mintha jégből
faragták volna.

– Trixie már sokkal jobban érzi magát.
– De meddig? – tette fel a kérdést az államügyész, miközben

összefűzte maga előtt az ujjait. – Nem akarok érzéketlennek tűnni,
Mr. Stone, de ebben az ügyben tényleg csak az biztos, hogy semmi
se biztos.

Laura megcsóválta a fejét.
– Egyszerűen nem értem.
– Mint ügyésznek, nekem kell az esküdtek elé tárnom a

tényeket, lehetőleg úgy, hogy minden kétséget kizáró módon
áldozatnak tekintsék az ön lányát és erőszaktevőnek Jason
Underhillt, az általam bemutatott tények ugyanakkor azon
alapulnak, amit a lánya elmond nekünk. Ez azt jelenti, hogy az
ügyünk csak annyira áll biztos lábakon, amennyire a lánya által
közölt információ, és akkor még nem beszéltem arról, hogy milyen
benyomást tesz majd a bíróságon.

Daniel érezte, ahogy megfeszül az álla.
– Szerintem, ha egy tizennégy éves lány megpróbál végezni

magával, az mégiscsak azt jelzi, hogy súlyos megrázkódtatás érte.
– Vagy instabil személyiség.
– Akkor csak adjuk fel? – kérdezte hitetlenkedve Laura. – Meg

se próbálja végigvinni az ügyet, mert nem elég jók az esélyei?
– Semmi ilyet nem mondtam, Mrs. Stone, ugyanakkor etikai

kötelességem, hogy ne vigyek a bíróság elé egy ügyet, ha még én se



vagyok biztos abban, hogy bűncselekmény történt.
– Van bizonyíték – mutatott rá Daniel. – Az orvosi vizsgálat.
– Igen. Ugyanaz a vizsgálat, ami lehetővé tette a törvényszéki

labor számára, hogy kimutassa Trixie szájában az ondó nyomait,
holott saját bevallása szerint aznap éjjel nem vett részt orális
szexben. Másfelől, Jason Underhill csupán annyit állít, hogy a
nemi érintkezés közös megegyezéssel történt, mind az orális, mind
a vaginális rész tekintetében. – Az államügyész lapozott egyet. –
Trixie azt állítja, hogy sikoltozott és tiltakozott, amikor
megerőszakolták, csak a barátnője, Zephyr nem hallotta meg a
zenétől. Ugyanakkor más szemtanúk szerint az erőszak
időpontjában már nem szólt a zene.

– Mindenki hazudik – legyintett Daniel.
Marita a szemébe nézett.
– Vagy csak Trixie. Hazudott arról, hogy csak egy ártatlan

pizsamapartira megy a barátnőjéhez. Hazudott arról, hogy a nemi
erőszak következtében veszítette el a szüzességét.

– Mi? – Laurának az álla is leesett. Danielnek eszébe jutott,
hogy végül nem mondta el neki, amit a nyomozótól hallott.
Elfelejtette, vagy el akarta felejteni?

– …hazudott a sürgősségin a csuklóján talált sebekről, melyek
némelyike jóval korábban keletkezett – folytatta Marita. – Ez
felvet egy sürgető kérdést: mi másban hazudott még?

– Beszélni akarok a főnökével – jelentette ki Laura.
– A főnököm se mondhat mást, mint hogy hegyekben állnak

itt az ügyek, amikben mind nekem kell eljárnom. Nincs időm
olyan áldozatokra, akik csak farkast kiáltanak.

Daniel nem bírt a lányára nézni. Tudta, ha megtenné, itt,
helyben összeomlana. Ahol felnőtt, ha egy yupik fiú farkast
kiáltott, örökre azzá változott. A rokonai azt mondták, magának
köszönheti a bajt, és élete hátralévő részét azzal kell töltenie, hogy
a távolból, sárga szemein át szemléli régi életét.

A nyomozóhoz fordult, aki minden igyekezetével azon volt,
hogy beleolvadjon a hetvenes évekből visszamaradt falburkolatba.

– Beszéljen neki a fotóról.
– Már megtette – válaszolt helyette Marita. – Lesz is vele elég



bajom, hogy távol tartsam a tárgyalóteremtől.
– Tökéletes példája az áldozathibáztatásnak, miközben.
– Igazából semmit sem árul el arról az éjszakáról, legfeljebb

annyit, hogy Trixie nem viselkedett éppen kóristalányként, mielőtt.
– Azonnal fogja be mindenki! – a hangra minden tekintet

Trixie felé fordult. – Én is itt vagyok, ha nem venné észre.
Befejezné végre, hogy úgy beszél rólam, mintha itt se lennék?

– Ami azt illeti, Trixie, nagyon is szeretnénk hallani a
mondandódat. Lehetőleg itt és most.

Trixie nyelt egyet.
– Nem akartam hazudni.
– Ezzel beismered, hogy megtetted? – vágott közbe az

államügyész.
– Csak annyi volt a. hézag. Azt gondoltam, senki se hinne

nekem, ha nem tudnék visszaemlékezni mindenre. – Lejjebb
húzogatta a kabátujját. Az elmúlt napokban ez többször is feltűnt
Danielnek, és minden alkalommal görcsbe rándult a gyomra. –
Emlékszem, hogy elmentem Zephyrhez meg hogy egy csomóan
voltak nála. A legtöbbet nem is ismertem. A lányok Szivárványt
játszottak.

– Szivárványt? – kérdezett közbe Daniel.
Trixie kapargatni kezdte a kabátja varrását.
– Ez az, amikor a lányok mindenféle színű rúzst viselnek, és a

fiúk... tudja, a lányok azt csinálják. – Megrázta a fejét.
– Az nyer, akinek a buli végére a legszínesebb a pénisze –

fejezte be színtelen hangon Marita. – Erről van szó?
Daniel hallotta, ahogy Laura élesen beszívta a levegőt, amikor

Trixie bólintott.
– Erről, de én nem csináltam. Azt hittem, menni fog.

féltékennyé akartam tenni Jasont de nem ment. Azután mindenki
hazament, csak mi maradtunk Jasonnel, Moss-szal és Zephyr-rel.
Akkor kezdtünk pókerezni. Moss lefotózott, mire Jason bepipult rá,
azután vége, filmszakadás. Csak azt tudom, hogy a mosdóban
voltam, amikor rám talált, de arra már nem emlékszem, hogyan
kerültünk a nappaliba. Igazából nem sokra emlékezem, csak hogy
már rajtam volt. Azt hittem, ha várok egy kicsit, talán minden



visszajön, de nem.
Az államügyész és a nyomozó összenézett.
– Szóval azt mondod – tisztázta Marita –, hogy amikor

magadhoz tértél, már közösült veled?
Trixie bólintott.
– Nem emlékszel semmi másra?
– Iszonyúan fájt a fejem. Azt hittem, beverte a padlóba vagy

ilyesmi.
Bartholomew az államügyészhez lépett. Megállt mögötte, és

addig forgatta az akta lapjait, amíg meg nem találta, amit keresett.
– A sürgősségin is felfigyeltek egyfajta disszociatív

elmeállapotra – mutatott a jelentésre. – Amikor felvették a
vallomását az őrsön, alig reagált a külső ingerekre.

– Hagyjon már lógva, Mike – nyögött fel az államügyész.
– Ha ez igaz, sokkal súlyosabb esettel van dolgunk –

erősködött Bartholomew. – Ráadásul Trixie vallomásának minden
ellentmondása csak a vádat erősíti.

– Ehhez bizonyíték is kell. A randidrogok legfeljebb hetvenkét
órán át mutathatók ki a vérben.

Bartholomew kiemelte a mappából a laborjelentést.
– Ezért jó, hogy van egy vérmintánk, amit hat órán belül

vettek le.
Daniel nem tudta követni őket.
– Mi a frászról beszélnek?
Az államügyész odafordult hozzá.
– Jelenleg arról van szó, hogy egy fiatalkorú szexuálisan

zaklatott egy másik fiatalkorút. Az már egészen más tészta, ha a
nemi aktust úgy követték el, hogy Trixie nem volt beszámítható
állapotban, vagy ha olyan anyagot juttattak a szervezetébe, ami
korlátozta a képességét, hogy mérlegelje vagy akár kontrollálja a
nemi aktust. Ez esetben a törvény szerint Jason Underhillnek
felnőttként kell felelnie a bíróság előtt.

– Azt mondja, hogy Trixie-t bedrogozták? – kérdezte Daniel.
Az államügyész egyenesen Trixie szemébe nézett.
– Vagy ez – felelte –, vagy a lánya így próbál meg kimászni a

gödörből.



 
– K Speciál, K-vitamin, Kit Kat, Vakpolip, Macskagyökér, Lila

Köd. legalább tucatnyi neve van. – Venice Prudhomme lehámozta
kezéről a gumikesztyűt, hogy behajítsa a Bartholomew lábánál
álló szemetesbe. – A ketamin barbiturátmentes, gyors felszívódású
érzéstelenítőszer, amit állatokon és embereken egyaránt
használnak, emellett állítólag szexuális stimuláns. A kölykök
partidrogként használják, mert molekuláris felépítésében nagyon
hasonlít az angyalporhoz vagy PCP-hez. Disszociatív állapotot idéz
elő, mintha a szellemük és a testük különválna egymástól.
Hallucinációk lépnek fel. amnézia.

Mike kikönyörögte Venice-től, hogy a két hónapos várólista
ellenére azonnal végezze el a vizsgálatot az állami laborban,
cserébe beígért neki két Bruins-jegyet a VIP szektorba. Venice – az
egyedülálló anyuka a hokiőrült fiával – közel sem keresett annyit,
hogy elverjen 85 dollárt egy jegyre. Mike tudta, hogy egy ilyen
ajánlatot sosem utasítana vissza – hogy honnan szerez két Bruins-
jegyet a VIP szektorba és hogyan perkálja ki azt a saját fizetéséből
az árát, az már más lapra tartozik.

A teszt eddig negatív eredményt hozott a GHB-re és
Rohypnolra, a két leggyakoribb randidrogra. Ezen a ponton már ő
is közel állt ahhoz, hogy beismerje: Trixie újra átverte őket.
Zsibbadtan nézte a számítógépes monitoron sorjázó érthetetlen
számoszlopokat.

– A maine-i Bethelben ki férhet hozzá ketaminhoz? – tette fel
a szónoki kérdést.

– Ketaset formájában teljesen legális, az állatorvosok
használják. Cseppfolyós, ami megkönnyíti, hogy randidrogként
használják. Szagtalan és íztelen. Becsempészik a csaj italába, aki
egy percen belül kész is van. Órákra kiüti magát, hajlandó
bármire, s ami a legszebb az egészben: nem emlékszik semmire. –
Miután a számítógép kiköpte az utolsó eredményt is, Venice sietve
végigfutotta. – Azt mondja, az áldozat hazudott magának?

– De annyit, hogy azt kívánom, bárcsak a védelemnek
dolgoznék.

Venice előhúzta a jelölőfilcet felpolcozott hajfonatai alól, hogy



kiemelje az egyik sort.
– Inkább tartsa meg az állását. Trixie Stone igazat mondott.
 
A közkeletű tévhittel ellentétben az eszkimók nem használnak

száznál is több szót a hó leírására. A yupik nyelvben például alig
tizenöt kifejezés létezik: qanuk (hópehely), kanevvluk (porhó),
natquik (szállingózó hó), nevluk (tapadó hó), qanikcaq (hó a
földön), muruaneq (puha és mély hó a földön), qetrar (kéreg a
havon), nutaryuk (frissen hullott hó), qanisqineq (a vízen úszó
hó), qengaruk (hópadka), utvak (hótorlasz), navcaq (hópárkány),
pirta (hóvihar), cellallir (hófúvás), és pirrelvag (erős hóvihar).

A hó mindig eszébe jutatta a yupik törzset – ha kinézett az
ablakon, az egyik szó vagy valamelyik származéka előbb jelent
meg a fejében, mint angol megfelelője. Ezzel együtt Maine-ben a
hó olyan formát is ölthetett, aminek nem létezett alaszkai
megfelelője. Amilyen az északkeletről érkező hóförgeteg. Vagy az a
hó, ami esős évszakban úgy vitorlázik alá, mint a vadludak. Vagy
a jégvihar, amitől a fenyők tűlevelei csiszolt kristályoknak tűnnek.

Ilyenkor Danielnek először semmi se jutott eszébe. Mint most
is: biztosan volt valami neve ennek a hóviharnak, amiről tudta,
hogy az évszak első számottevő hótakaróját borítja rájuk. A
pelyhek akkorának tűntek, mint egy csecsemő ökle, és olyan
sebesen záporoztak, mintha hasadékok nyílnának a cirkálószürke
égen. Októberben és novemberben is havazott, de nem így. Ilyen
viharban iskolaigazgatók mondják le a délutáni baseball-
meccseket és sorok kígyóznak a Goodyear márkakereskedések
előtt; ilyen viharban a nem idevalósi sofőrök félreállnak az
országúton és a háziasszonyok elugranak a boltba még néhány
doboz tejért.

Az ilyen vihar úgy csap le, hogy mindenkit készületlenül ér.
Még senki sem hozta le a padlásról a tavaly májusban felvitt
hólapátokat; még senkinek sem jutott eszébe leborítani a
rododendronokat a röhejes, indián vigvamra emlékeztető
sátrakkal.

Amint azt megtapasztalta, ilyen viharban arra se maradt idő,
hogy eltegye a széthagyott gereblyéket és a szederbokrok



nyírásához használt sövényvágó ollókat. Tehetetlenül járt körbe-
körbe, hátha elbotlik bennük, mielőtt örökre ellepi őket a rozsda, de
hiába. Amire nem vigyázott eléggé, azt elveszítette a viharban,
hogy büntetésként a következő tavaszig ne is lássa.

 
Trixie nem is emlékezett az utolsó alkalomra, amikor kiment

játszani a hóba. Kölyökkorában az apja mindig elővette a ródlit,
hogy szánkózhasson a hátsó udvaron, de egy idő után valamiért
már nem találta mókásnak, ha egy-egy esésnél csupa hó lett
mindene, és hamarosan le is cserélte a hótaposót egy divatosabb
gumicsizmára.

Most sem találta a hótaposóját, annyi minden rakódott rá az
évek során a szekrényben. Az anyjáét vette kölcsön, ami a fedett
tornácon száradt, mivel a hóvihar miatt a délutáni órákat is
törölték. Sálat kerített a nyakába, és fejébe húzta sapkáját, melyre
piros betűkkel a HISZTIKIRÁLYNŐ szót hímezték. Felvette apja
síkesztyűjét is, azzal kilépett a szabadba.

Az anyja ezt nevezte hóemberes hónak, ami elég vizes ahhoz,
hogy tapadjon. Először hógolyót gyúrt belőle, majd ahogy gurítani
kezdte maga előtt, mintha egy ragasztószalagot tekerne fel,
hosszú, barna sávban feltárulkozott mögötte a lelapult pázsit.

Egy idő után felmérte a károkat. Az udvar foltvarrott takaróra
emlékeztetett: fehér csíkok keretezték a pázsit háromszögeit és
négyzeteit. Miután gyúrt még egy hógolyót, nekiállt a második
görgetegnek, majd a harmadiknak. Néhány perc múlva már ott
állt közöttük és azon tűnődött, hogyan lettek ekkorák ilyen hamar.
Szóba se jöhetett, hogy bármelyiket ráemelje a másikra. Akkor
kölyökkorában hogyan tudott hóembert építeni? Talán nem is
tudott. Talán valaki más csinálta meg helyette.

Hirtelen kitárult az ajtó és ott állt az anyja; a nevét kiáltozta,
miközben próbált átlátni a tömött hópelyhek függönyén.
Rémültnek tűnt. Trixie csak néhány pillanat után értette meg:
nem látja, hogy idekint van, és még mindig amiatt aggódik, hogy
megöli magát.

– Itt vagyok – nyugtatta meg.
Nem mintha olyan rossz ötlet lenne egy hóviharban



elveszejtenie magát. Egész kis korában rejtekhelyet ásott magának
a hóekék által félretolt partoldalban. Iglunak nevezte, pedig az
apjától tudta, hogy az amerikai eszkimók sosem éltek ilyenekben.
Azután olvasott egy cikket arról, hogy a vermonti Charlotte-ban
egy kölyök pontosan ugyanezt csinálta, és amikor beomlott a tető,
teljesen kilapította, mielőtt még a szülők észrevették volna az
eltűnését. Többet nem is épített magának iglut.

Anyja kilépett és nyomban bokáig süllyedt a hóban. Az ő
hótaposóját viselte, amit nyilván a szekrény mélyéről ásott elő,
miután ő elkobozta az övét.

– Akarod, hogy segítsek? – kérdezte.
Nem akarta. Ha akarta volna, nem tök egyedül jön ki

hóembert építeni. Viszont ha az élete múlik rajta, akkor se tudta
volna megmondani, hogyan emeli fel egyik hógömböt a másikra.

– Rendben – enyhült meg.
Anyja a gömb oldalába került és tolni kezdte, míg ő próbálta

elölről maga felé húzni, de együttes erővel sem bírtak vele.
– Köszöntelek a Negyedik Körben – nevette el magát az anyja.
Trixie leseggelt a hóba és hagyta, hogy kiélje a tanári

ambícióit.
– Egyfelől vannak a fösvények, a másik oldalon a tékozlók –

magyarázta az anyja. – Hatalmas köveket görgetnek egymásra
egy örökkévalóságon át.

– Azért reméltem, hogy ez hamarabb meglesz.
Anyja szigorúan végigmérte.
– Nocsak, Trixie Stone. Csak nem tréfálkozol?
Amióta kijött a kórházból, a vidámság ritka vendégnek

számított náluk. Ha egy vígjáték ment a tévében, rögtön máshová
kapcsoltak. Ha valakiből kikívánkozott egy mosoly, nyomban
magába fojtotta. Azok után, amiken mostanában keresztülmentek,
nem tűnt illendőnek, hogy kicsit is jól érezzék magukat. Mintha
mindnyájan arra várnának, gondolta Trixie, hogy valaki
meglengessen egy varázspálcát és azt mondja: Oké, emberek.
Ennyi volt.

Mi van akkor, ha neki kéne meglendítenie azt a varázspálcát?
Anyja nekiállt építeni egy hórámpát. Felvette a helyét mellette,



és addig görgették felfelé a középső golyót, amíg rá nem huppant
az alapra. Hóval tömködték ki a réseket. Azután felemelték és
helyére illesztették a fejet is.

Anyja tapsolni kezdett… épp amikor a hóember eldőlt és
elvágódott. Feje elgurult egészen az alagsori ablakig, a közepe meg
szétrepedt, mint a tojáshéj. Egyedül a tömör alap maradt sértetlen.

Csalódottan vágott hozzá egy hógolyót. Anyja meglátta, és
elkezdte gyúrni a saját hógolyóját. Pillanatokon belül heves
zárótüzet zúdítottak a hótömbre, amíg az meg nem adta magát,
hogy hópamacsokra osztódva szétterüljön közöttük.

Addigra már zihálva feküdt a hátán. Régóta nem érezte magát
ennyire. hát. normálisnak. Felötlött benne, hogy ha egy hete
másként alakulnak a dolgok, most nem csinálná ezt. Annyira csak
arra fókuszált, amit meg akart szerezni, hogy elfelejtette
számításba venni, mennyi mindent veszít.

Ha meghalunk, többé nem kapkodjuk nyelvünkkel a leszálló
hópihéket. Nem lélegezzük be a telet, mélyen a tüdőnkbe. Nem
fekszünk az ágyban és figyeljük az utcai hókotró villódzó fényeit.
Nem szopogatjuk a jégcsapot, amíg bele nem fájdul a fejünk.

Felnézett a szédítően örvénylő hópelyhekre.
– Azért örülök.
– Minek?
– Hogy nem… tudod… nem sikerült.
Érezte, ahogy anyja felé fordult és megragadta a kezét.

Csuromvizes volt mindkettőjük kesztyűje.
Ha majd bemennek, bedobják ruháikat a szárítóba. Tíz perccel

később minden olyan lesz, mintha új volna.
Legszívesebben sírva fakadt volna. Ennyire csodálatosnak

találta, hogy tudja, mi fog történni.
 
A vihar miatt a hokiedzés is elmaradt. Jason iskola után

hazament – ezt is feltételül szabta a bíróság –, és bevonult a
szobájába, ahol White Stripest hallgatott az iPodján. Behunyta a
szemét és látta maga előtt, ahogy passzolja a korongot Mossnak;
látta a húzott, kemény és pörgős, csuklóból indított átadást.

Egy napon mindenki ismerni fogja a nevét, s nemcsak egy



nemi erőszakkal kapcsolatban. Olyanokat mondanak majd, hogy
0, Jason Underhill, mi mindig tudtuk, hogy lesz belőle valaki. Az ő
mezét teszik ki a bárban a tükörre; az ő meccseit izgulják végig a
sarokba állított öreg tévén.

Tudta, hogy hosszú út vezet még idáig, de azt is, hogy képes
megtenni. Egy-két év előkészítő, egy kis főiskolai liga, azután
máris olyan lehet, mint Hugh Jessiman, akit az NHL-toborzók
első körében leszerződtetnek. Az edző is azt mondja, hogy életében
nem látott olyan támadójátékost, aki ekkora őstehetség lett volna.
Azt mondja, ha valamit eléggé akar az ember, már csak azt kell
megtanulni, hogyan szerezheti meg.

Századszor is végigélte ezt a fantáziát, amikor a szobája ajtaja
hirtelen kivágódott. Az apja rontott be rajta, hogy egyetlen
mozdulattal lerántsa fejéről az iPod fülhallgatóját.

– Mi van már? – ült fel.
– Nem akarod elmondani nekem, amit eddig elhallgattál?

Nem akarod elmondani, mikor kaptál rá az istenverte drogokra?
– Nem kaptam rá semmire – méltatlankodott Jason. – Miért

csinálnék olyasmit, ami árt a játéknak?
– Ó, azt meghiszem – csóválta a fejét apja gúnyosan. – Nem

is úgy gondoltam, hogy te vetted be azokat a szarokat.
A társalgás olyan éles fordulatokat vett, hogy Jason nem tudta

követni.
– Akkor miért vagy ennyire kibukva?
– Mert az imént felhívott Dutch Oosterhaus, hogy

tájékoztasson arról a kis laborvizsgálatról, aminek az eredményét
ma kapta meg. Arról, amit Trixie Stone vérmintáján végeztek el, és
amiből kiderül, hogy valaki kiütötte a lányt randidroggal.

A forróság lassan felkúszott Jason gerincén.
– Tudod, mit mondott még Dutch Oosterhaus? Most, hogy a

drogok is képbe kerültek, az ügyészségnek elég bizonyítéka van,
hogy felnőttként emeljenek ellened vádat, nem kiskorúként.

– De én nem...
Egy ér lüktetni kezdett az apja halántékán.
– Eldobtál magadtól mindent. Rohadtul eldobtál mindent egy

kis falusi cafat kedvéért.



– Nem kábítottam el. Nem erőszakoltam meg. Biztos
megbuherálta a vérmintákat, különben. különben. – Jason hangja
elhalt. – Jesszusom. nem hiszel nekem.

– Már senki sem hisz – sóhajtott fel fáradtan az apja. Hátsó
zsebéből előhúzta a levelet, amit már felnyitott, és most
odahajította neki, mielőtt elhagyta a szobát.

Jason lerogyott az ágyára. A levél feladójaként a Bethel
Akadémiát tüntették fel; a nyomtatott címke fölé tollal
firkantották oda a hokiedző nevét. Olvasni kezdett: A jelenlegi
események fényében... az előkészítő idejére felajánlott
sportösztöndíj visszavonása... bizonyára megérti a helyzetünket...
rossz fényt vethet az akadémiára.

A levél kihullt a kezéből, hogy siklórepüléssel a szőnyegen
landoljon. A fejhallgató híján az iPod csak némán kéklett. Ki hitte
volna, hogy egy egész élet szilánkokra robbanhat szét minden
hang nélkül?

Jason a kezébe temette arcát, s most először, mióta az egész
elkezdődött, sírva fakadt.

 
Miután a vihar elvonult és az utcákat megtisztították, Bethel

boltosai mind előjöttek, hogy lelapátolják a járdáikat s közben arról
beszélgessenek, milyen szerencse, hogy a zord időjárás miatt
mégsem kell lemondani az éves adventi ünnepet.

A vásárt mindig a karácsonyt megelőző pénteken tartották,
azzal a nem titkolt céllal, hogy felpezsdítsék a helyi gazdaságot. A
főutcát ilyenkor rendőrautók forgófényeivel zárták le. Az üzletek
későig nyitva tartottak, a kocsmában ingyen mérték a forralt bort,
a fák kopár ágain szentjánosbogarakként hunyorogtak a
karácsonyi fények. Az egyik vállalkozó kedvű farmer hozott egy
betegesnek tűnő rénszarvast, hogy a köré felállított mobil karámra
kiírja: Északi-sarki Állatsimogató. A könyvesbolt tulajdonosa
télapónak öltözött: pontban hétkor elfoglalta a helyét, és egészen
addig maradt, amíg meg nem hallgatta a sorban álló utolsó
gyerekek kívánságát is.

Idén, hogy közelebb hozzák a helyi sport csillagait a
közösséghez, a városháza előtti teret körülzárták és elárasztották



vízzel, hogy ezáltal rögtönzött jégpálya keletkezzen. A helyi
műkorcsolyázó egyesület, az Ice-Ice Babies tagjai már az est
korábbi részében bemutatták tudásukat. Most a bajnok
középiskolai jégkorongcsapat következett, hogy barátságos
mérkőzést vívjon a szintén helybéli Kiscserkészekkel.

A történtek után Jason nem tervezte a szereplést, de az edző
rátelefonált és közölte, hogy ez nem kívánságműsor. Azt viszont
elfelejtette hozzátenni, hogy milyen állapotban kell megjelennie,
így a belvárosba vezető tizenöt perces autóút során elpusztította
apja Jack Daniel's-ének jó egyötödét.

Moss már a jégen volt, amikor leült a padra és felhúzta a
korcsolyáját.

– Késtél – jegyezte meg.
Jason megkötötte a dupla csomót, megmarkolta az ütőjét, és a

vállával félrelökte az útjából.
– Dumálni jöttél vagy játszani? – Olyan gyorsan siklott ki a

pálya közepére, hogy csak szlalomozva tudta kikerülni az ott
tébláboló kölyköket. Moss követte, közben indulatos
kézmozdulatokkal passzolgatták egymásnak a korongot. A szülők
az oldalvonalnál üdvrivalgásban törtek ki; azt hitték, ez is a
bemutató része.

Az edző belefújt a sípjába, mire Jason felvette a pozícióját,
szemben a cserkészcsapat egyik tagjával, aki alig a csípőjéig ért. A
korong játékba került. A középiskolás csapat hagyta, hogy a
kiskölykök elhalásszák, Jason azonban megállította a támadót, aki
maga előtt terelgette, ellopta tőle és felvitte egészen a kapuig.
Felemelte a jobb felső sarokba, ahol az apró termetű kapusnak
esélye se lehetett elérni, majd levegőbe emelte az ütőjét és
körbefordult. A csapattársakat kereste, de azok most az egyszer
elmaradtak, és már a közönség sem éljenzett.

– Mi van, már nem gólra játszunk? – méltatlankodott. – Itt is
megváltoztak a szabályok?

Moss kiterelte az oldalvonalhoz.
– Haver. Ezek csak kiskölykök. Ez egy barátságos meccs.

Bólintott és lerázta magáról. Újra felálltak középen. Ezúttal,
amikor a kölykök elvitték a korongot, lassan hátrasiklott és nem



avatkozott közbe. Nem szokott hozzá, hogy palánk nélkül
játszanak, így már csak az oldalvonalnál tért magához, ahol
felborult és bevágódott a nézők közé. Felismerte Zephyr Santorelli-
Weinstein arcát, és még fél tucatnyi más osztálytársáét.

– Bocs – motyogta, ahogy nehézkesen talpra állt.
Amint újra jeget érzett a korcsolyája alatt, a korong után

lendült, és a csípőjével félrelökte útjából az egyik játékost. Igen ám,
csakhogy az ellenfél ezúttal fele akkora és fele olyan nehéz volt,
mint ő, így az ütközéstől valósággal elszállt.

Csak a kapus állította meg, aki összecsuklott a hálóban és sírva
fakadt. Jason látta, ahogy a kölyök apja utcai cipőben rohan be
hozzá.

– Mi a franc van veled, ember? – Megint Moss siklott elé.
– Baleset volt – védekezett, mire a barátja hátrahőkölt az

alkohol szagától.
– Az edző letépi ezért a tökeidet. Tűnj el innen! Majd én

fedezlek.
Jason üveges szemmel nézte.
– Menj már! – förmedt rá Moss.
Vetett még egy pillantást a fiúra és az apjára, azután

szélsebesen elkorcsolyázott arrafelé, ahol a bakancsát hagyta.
 

* * *
 

Még nem halál, s már nem volt bennem élet;
értse, kiben van képzelet csirája,

hogy lelkem élet s halál közt mivé lett.
[1]

 
Miután felolvasta Lucifer szavait a Pokol utolsó énekéből,

Laura becsukta a könyvet. Minden szempontból Lucifert találta a
költemény legizgalmasabb szereplőjének: derékig a jégben, ahogy
három fejével a kárhozottakat marcangolja. Mint arkangyal,
nyilván rendelkezett a szabad akarat képességével – ezért is tehette
meg, hogy szembeszálljon Istennel –, de ha tudatosan választotta
ezt az utat, vajon azt is tudta, hogy ilyen szenvedésbe torkollik?



Azt gondolta, hogy rászolgált a büntetésre?
Azt gondolja bárki, akire az ellenlábas szerepét osztják?
Laurában felötlött, hogy ő is rászolgált minden egyes körre.

Házasságot tört. Elárulta jótevőjét – az egyetemet –, amikor
elcsábította egyik diákját, sőt ezzel kimerítette a csalás bűnét is, ha
úgy tekintett Sethre, mint védtelen gyalogra egy
sakkjátszmájában. Káromolta Istent, amikor sárba tiporta
házastársi esküjét; elárulta a családját, amikor eltávolodott Trixie-
től, akinek épp akkor lett volna rá a legnagyobb szüksége.
Hazudott a férjének, indulatos és erőszakos volt, viszályt szított,
csalárd tanácsadója lett egy diáknak, aki a mentoraként fordult
hozzá, ő azonban a szeretőjévé tette.

Nagyjából egyetlen bűnt nem követett el: nem ölt.
Az íróasztala mögé nyúlt, az antik porcelánfejért, amire egy

kacatvásáron akadt rá. Fejtetőn a sima, fehér felületet kalligrafikus
betűk osztották négy részre: értelem, dicsőség, bosszú, boldogság.
A koponyán fejpánt feszült, rajta vörös ördögszarvval – egy diák
ajándéka volt valamelyik Halloweenre. Levette és felpróbálta a
saját fejére.

Kopogtatás hallatszott, majd egy pillanattal később Seth lépett
az irodájába.

– Azok ott szarvak a fejeden – kérdezte –, vagy csak ennyire
örülsz, hogy látsz?

Lehámozta fejéről a fejpántot.
– Öt perc. – Seth becsukta és bezárta maga mögött az ajtót. –

Ennyivel tartozol nekem.
Az emberi kapcsolatokhoz csupa fájdalmasnak hangzó

cselekvés kötődik: szerelembe esünk, a szívünk összetörik, a
fejünket elveszítjük. Csoda, ha eközben lelki sebeket is szerzünk? A
házasság legnagyobb problémája – vagy tán legnagyobb erőssége
–, hogy megadott távolságon ível át, így már senki sem ugyanaz,
mint az út kezdetén volt. Akik szerencsések, még évekkel később is
felismerik egymást. Akik nem, egy tizenöt évvel fiatalabb fiút
hallgatnak az irodájukban, amint kiönti a szívét.

Hát, jó. Ha őszinte akar lenni, szerette, hogy Seth tudja, mi az
anapesztus és mi a canzone. Szerette látni a tükörképüket az



üvegben, ahogy elsétáltak egy kirakat előtt; szeretett minden
alkalommal meglepődni. Szeretett scrabble-t játszani az esős
délutánokon, amikor épp dolgozatokat kellett volna javítania vagy
részt vennie a kari értekezleteken. Viszont csak azért, mert aznap
beteget jelentett, még nem szűnt meg egyetemi tanár lenni. S csak
mert magára hagyta a családját, még nem szűnt meg feleség és
anya lenni. Ha úgy vesszük, a legnagyobb bűne az, hogy mindezt
elfelejtette.

– Seth – sóhajtott fel. – Nem tudom, hogyan mondhatnám
még el, de.

Elhallgatott, amint tudatosult benne, mit készült mondani:
De szeretem a férjemet.
Mindig is szerettem.
– Beszélnünk kell. – Seth a farzsebébe nyúlt, és egy

összecsavart újságot dobott az asztalára.
Reggel már látta. A címoldal arról tudósított, hogy az

államügyész újabb vádemelési javaslatot nyújtott be. Jason
Underhill felnőttként áll majd a bíróság elé, miután az áldozat
vérében randidrog jelenlétét mutatták ki.

– Ketamin – nevezte meg Seth.
Laura hunyorogva nézett fel. Az alapján, amit az államügyész

elmondott, a Trixie szervezetében talált szer nem tartozott a
népszerűbb randidrogok közé. Az újságban sem nevesítették.

– Honnan tudod?
Seth leült az íróasztala szélére.
– Valamit el kell mondanom.
 
– Jövök! – kiáltott ki Trixie a nyitott ajtón, amikor apja már

harmadszor dudált. Jézus! Nem mintha egy pillanatot se
várhatna, hogy bemenjenek a városba, és arról se ő tehet, hogy a
sajt, amit az apja a pizzára akart tenni, olyan penészes lett, hogy
biológiai fegyvernek minősült. Semmi egetverőt nem csinált, amit
ne hagyhatott volna félbe, inkább maga az elv zavarta: a szülei
láthatóan nem álltak rá készen, hogy egy percre is magára
hagyják.

Beugrott az első csizmába, mielőtt elindult a rá várakozó



teherautó felé.
– S ha csak főznénk egy levest? – kérdezte, ahogy lehuppant

az ülésre, miközben igazából úgy értette: Mit kéne tennem, hogy
végre megbízzatok bennem?

Apja sebességbe tette a kisteherautót, hogy leereszkedjenek a
hosszú kaptatón.

– Tudom, hogy azt szeretnéd, ha otthon hagynálak, de
remélem, megérted, miért nem tehetem.

Trixie a plafonra emelte a tekintetét.
– Tőlem.
Ahogy közeledtek a város felé, egyre sűrűbb lett a forgalom. A

színes parkákat és sálakat viselő emberek konfettiként borították el
az utcákat. Trixie máris érezte, hogy görcsbe rándul a gyomra. „Itt
a nagy nap”, mormolta maga elé. Az iskolában mindenhol látta a
plakátokat: ÉBREDJ A TÉLI ÁLOMBÓL – IRÁNY AZ ADVENTI
VÁSÁR!

Egészen belesüppedt az ülésbe, amikor három, ismerős lány
olyan közel került a kocsihoz, hogy kabátjukkal végigsöpörték a
lökhárítót. Tényleg mindenki eljött az adventi vásárra. Kiskorában
a szülei elhozták, hogy megsimogathassa a szomorú, öreg
rénszarvast a fényképész előtt. Emlékezett rá, hogy erre az estére
még tanárok, orvosok és pincérnők is mind külön karácsonyi
kórust alakítottak. Tavaly Zephyrrel beöltöztek a télapó segítőinek:
mindketten vastag harisnyát húztak és nyalókát osztogattak a
kölyköknek, miután elmondták a kívánságukat.

Idén egészen más lenne végigmenni a főutcán. Először talán
nem vennék észre ebben a sötétben, de végül úgyis belebotlana egy
ismerős. Bocs, mondaná neki, mielőtt még rádöbbenne, kicsoda.
Azután megütögetné a barátja vállát. Együtt mutogatnának rá.
Összebújnának, arról pusmognának, hogy nincs kisminkelve és
olyan a haja, mintha hetek óta nem mosná. Mire elérne a főutca
végére, a tekintetük lyukat égetne a hátába, mint a nagyítóval
összegyűjtött napfény, amíg végül nem maradna belőle más, csak
egy marék hamu.

– Nem mehetnénk haza? – nyögött fel.
Apja vetett rá egy pillantást. Az egész főutcát megkerülte, hogy



leparkolhasson a szupermarket mögött. Látta rajta, hogyan
pörögnek fejében a fogaskerekek – hogyan veti össze a cél
elérésének hasznát lánya látványos szenvedésének árával, különös
tekintettel egy újabb öngyilkossági kísérlet valószínűségére.

– Csak maradj a kocsiban – döntötte el a dolgot. – Mindjárt itt
vagyok.

Trixie bólintott és elnézte, ahogy átkel a parkolón. Behunyta a
szemét és elszámolt ötvenig. Hallgatta a pulzusa lüktetését.

Mint kiderült, hiába érzett rá olthatatlan vágyat, az egyedüllét
halálra rémítette. Amikor a közelben becsapódott egy ajtó, ijedten
összerezzent. A fényszórók átsöpörtek rajta, ahogy a kocsi
kitolatott, mire felrántotta a gallérját, nehogy a sofőr megláthassa
az arcát.

Apja még csak három perce ment el, de máris komolyan
pánikolt. Tényleg ennyi idő kell, hogy megvegyen egy elcseszett
darab sajtot? Mi lesz, ha idejön valaki és meglátja? Mennyi idő kell,
hogy köré gyűljön a tömeg, azután minden ribancnak és lotyónak
elmondja? Ki fogja őt megvédeni, ha úgy döntenek, hogy betörik
az ablakot – ha boszorkánynak kiáltják ki és meglincselik?

Kikémlelt a szélvédőn. Max tizenöt másodperc, ennyi kell,
hogy elérje a boltot. Az apja már biztos sorban áll. Talán belefut
egy ismerősbe, de legalább nem lesz egyedül.

Kiszállt a kocsiból és nekilódult, hogy átszaladjon a parkolón.
Már látta a bolt kirakatát és a külső falnál reszketve összebújó
bevásárlókocsikat.

Valaki közeledett. Nem láthatta, hogy az apja-e – elég
magasnak tűnt, de a kandeláber mögötte világított, árnyba
burkolta a vonásait. Ha az apja, tudatosult benne, úgyis előbb
ismeri fel. Ha meg nem, fénysebességgel elszáguld egy vadidegen
mellett.

Épp kezdett volna sprintelni, amikor rálépett egy láthatatlan
jégfoltra és a lába egyszer csak eltűnt alóla. Az egyik éles szögben
kicsavarodott, azután már érezte is, ahogy zuhan. Csak a
másodperc tört része választotta el attól, hogy csípőjével az
aszfaltnak csapódjon, amikor éppen az a személy mentette meg,
akit leginkább el akart kerülni.



– Hé, jól vagy? – hallotta, s ahogy felnézett, meglátta a jobb
karját szorosan tartó Jasont.

Aki nagyjából ugyanolyan gyorsan el is engedte, mint ahogy
elkapta. Trixie az anyjától tudta, hogy Jason a közelébe sem jöhet
– széles ívben el kell kerülnie, ha nem akarja a fiatalkorúak
börtönében tölteni azt az időt, ami a tárgyalásig hátravan. Hát,
vagy az anyja tudta rosszul, vagy Jason feledkezett meg erről az
apróságról, de amint elmúlt az első ijedtség, máris újra közelebb
lépett hozzá. Bűzlött, mint egy szeszfőzde, és alig lehetett érteni a
beszédét.

– Mit mondtál nekik, mi? Mit akarsz ezzel elérni?
Trixie levegő után kapkodott. A hideg átszivárgott a farmerja

hátulján, és víz cuppogott a csizmájában, miután lába a jégről
egyenesen egy tócsába csusszant.

– Én nem… semmit.
– El kell mondanod nekik az igazat – fogta könyörgőre Jason.

– Nem hisznek nekem.
Ez újdonság volt Trixie számára, s mint egy borotvapenge,

áthatolt minden félelmén. Ha nem hisznek Jasonnek és nem
hisznek neki, akkor kinek hisznek?

Jason leguggolt előtte, neki pedig több se kellett ahhoz, hogy
akkor és ott találja magát. Mintha újra megtörtént volna az egész;
mintha testének egyetlen négyzetcentijén se tudott volna
uralkodni.

– Trixie – hallotta Jasont.
A keze a combján, ahogy hiába próbált szabadulni.
– Meg kell tenned.
A teste felette, ahogy a padlóhoz szegezte a csípőjét.
– Most.
Most, mondta, ahogy hátravetette a fejét, ahogy

visszahúzódott és forróságot fecskendezett a hasára. Most,
mondta, de akkor már túl késő volt.

Trixie vett egy nagy levegőt és sikított, ahogy a torkán kifért.
Jason hirtelen már nem hajolt fölé. Trixie felnézett és látta,

ahogy verekedett, vagy inkább próbálta kikerülni az apja ütéseit.
– Apu! – sikoltozta. – Ne!



Apja odafordult hozzá felrepedt és vérző ajkával.
– Ülj be a kocsiba, Trixie.
Nem ült be a kocsiba. Kúszva-mászva távolabb került, azután

megállt az utcai lámpa fényében, és csak nézte az apját, ahogy
bokszzsáknak használja Jasont – ugyanazt az embert, aki
elkapdosta a pókokat a szobájában és papírpohárban vitte ki őket a
szabadba; aki soha életében még csak el sem fenekelte. Egyszerre
megrémítette és lenyűgözte a látvány – mint találkozni valakivel,
akit még életében nem látott, és most kiderül róla, hogy egész idő
alatt a szomszédban lakott.

A húsnak csapódó hús hangja eszébe juttatta Portland
dokkjait, ahol a halászok jó erősen odacsapták a makrahalakat,
hogy nyugton legyenek, mielőtt kifilézik őket. Befogta a fülét és
lenézett a földre, ahová a reszelt mozzarellával teli zacskó esett,
hogy kipukkadjon a bakancsok talpa alatt.

– Ha csak még egyszer – zihálta az apja –, egyetlenegyszer...
Bevitt egy öklöst Jason gyomrába.
– …a lányom közelébe mész.
Ezúttal az állkapcsa jobb oldalát találta el.
– …megöllek. – Ám ahogy hátrahúzta a kezét, hogy utoljára

még lecsapjon, egy autó hajtott el a parkoló mellett és fényárba
borított mindent.

 
Az utolsó ember, akit összevert, addigra már halott volt.

Akiakban, a középiskola tornatermében a padlóhoz vágta Cane-t,
akinek a fejébe méretes lyukat ütött az a golyó. Azért csinálta,
mert azt akarta, hogy állítsa le. Azt akarja, hogy Cane keljen fel és
üssön vissza.

Az igazgató mit sem sejtve toppant ebbe a rémálomba, mérte
fel a zokogó Danielt, a félredobott puskát és a padokra fröccsent
vért. Daniel, nyögött fel döbbenten. Mit műveltél?

Ő meg csak rohant, gyorsabban az igazgatónál és gyorsabban
a rendőrségnél. Néhány napig úgy körözték, mint egy gyilkosság
gyanúsítottját, ami még tetszett is neki. Ha valóban ő ölte meg
Cane-t, legalább azért nem kellett bűntudatot éreznie, hogy nem
akadályozta meg a történteket.



Mire elhagyta a várost, a személyét övező szóbeszéd már
elhalkult. Mindenki tudta, hogy a vadászpuska Cane-é volt és hogy
nem találták meg rajta senki más ujjlenyomatát. Cane nem írt
búcsúlevelet – ami ritkaságnak számított a faluban –, csak az
asztalon hagyta a kosármezét a kishúgának. Danielt tisztázták, de
addigra amúgy is elhagyta Alaszkát. Nem mintha félt volna a
jövőtől – egyszerűen nem látta maga előtt.

Néha még mindig felriadt a gondolatra, ami gyapotcsomóként
tapadt a szájpadlására: a halottnak már nem fáj semmi.

Ma este a boltban beragadt a sorba egy idős asszony mögött,
aki aprópénzzel fizetett. Egész idő alatt pörgött az agya. Eleinte, az
öngyilkossági kísérlete után, Trixie távolivá és szótlanná vált, de az
elmúlt napokban kezdett újra felszínre bukni a régi személyisége.
Most azonban, amint a városba értek, újra magába zárkózott –
visszaesett.

Nem is akarta egyedül hagyni a kocsiban, de nem tudta
elviselni a gondolatot, hogy pont ő rángassa ki a komfortzónájából.
Meddig tarthat megvenni egyetlen tételt? Gyorsan elintézi a dolgot
– csak Trixie-re gondol, és amilyen gyorsan tudja, hazaviszi.

Azután kilépett az utcai lámpa fényébe és meglátta: a rohadt
kis szemét a lányát fogdosta.

Olyasvalakinek, aki még sosem adta át magát az indulatainak,
nehéz lehet ezt megérteni, Daniel azonban úgy érezte, mintha csak
visszarázódna egy régi és puha kabátba, amit oly mélyre temetett
a szekrényébe, hogy már azt hitte, elajándékozták valakinek,
akinek nagyobb szüksége volt rá. A hideg felismerésből égő harag
lett, ami lángra lobbantotta a testét, amíg fülében már ott
pattogtak a harag dühös kis szikrái. Bíborszínű ködön át látott, és
szájában érezte tulajdon vérének ízét, mégis tudta, hogy nem képes
leállni. Amint elmerült a fájdalomban és az adrenalinban, ami
lépésenként űzte tovább, végre emlékezni kezdett rá, ki is volt
azelőtt.

Emlékezett minden verekedésre az akiaki szájhősökkel,
minden részeg ökölharcra a bár előtt, minden betört ablakra és
berúgott ajtóra – mintha teljesen kilépett volna a testéből, hogy
egy tomboló vihar vegye át a helyét. Dühe végre elfeledtette vele



minden fájdalmát, ahogy mindig is remélte.
Mire végzett, Jason már kocsonyaként remegett, és ő tudta,

hogy csak a torkára fonódó ujjak tartják álló helyzetben.
– Ha csak még egyszer… egyetlenegyszer a lányom közelébe

mész – mormolta –, megöllek.
Jasonre meredt, és próbálta emlékezetébe vésni, hogyan

nézett, amikor végre megértette, hogy legyőzte – ugyanezt akarta
látni az arcán akkor is, amikor kihirdetik az ítéletet. Hátrahúzta
öklét és becélzott egy pontot az állkapcsa alatt – azt a helyet, ahol
egy jól irányzott ütéssel végleg leteríthette –, amikor hirtelen egy
közeledő autó fényszórói siklottak át rajtuk.

Jasonnek csak ennyi kellett, hogy kibillentse az egyensúlyából,
ellökje magától és lélekszakadva rohanni kezdjen. Ő meg csak
hunyorgott, ahogy minden összefolyt előtte. Most, hogy véget ért,
már nem tudott uralkodni a reszketésén. A kocsihoz fordult, ahová
Trixie-t küldte. Kinyitotta az ajtót.

– Bocs, hogy látnod kellett e... – Elhalt a hangja, amint
rádöbbent, hogy a lánya nincs ott.

– Trixie! – kiáltozta, ahogy átkutatta a parkolót. – Hol vagy,
Trixie?

Olyan átkozottul sötét volt, semmit se látott, vakon rohangált
fel-alá az autók között. Ennyire felzaklatta Trixie-t, hogy látta
vadállattá változni az apját? Lehetetlen választás elé állította –
minél távolabb próbált kerülni az erőszaktól, annál közelebb jutott
a városközponthoz.

Futva indult el a főutcán, miközben a lány nevét kiáltozta. Az
ünnepi sötétség leplezte lázas igyekezetét, ahogy elfurakodott a
karácsonyi kórusok mellett és a kézen fogva őgyelgő családokat
választott szét. Nekiütközött az egyik asztalnak, ahol a kölykök
kandírozott juharszirupba forgatták hosszú pálcikáikat. Felpattant
egy útszéli padra, hogy a kavargó tömeg fölé tornyosulva
körülnézzen.

Százak zsongták körül, de egyikük sem volt a lánya.
Visszaindult az autójához. Lehetséges, hogy Trixie hazament,

bár eltart egy ideig, amíg a hóban legyalogolja a négy mérföldes
utat. Foghatja az autót és tovább kutathat – de ha mégsem hagyta



el a várost? Ha visszatért ide, és sehol sem találta az apját?
Vagy ha mégis hazaindult, és Jason találta meg elsőként?
Benyúlt a kesztyűtartóba, hogy kapkodva kihalássza a

mobilját. A házban senkit sem talált. Némi habozás után hívta
Laura irodáját.

Felesége a legutóbb nem vette fel.
Most, amikor az első csengetés után bejelentkezett, Danielnek

a térde is megbicsaklott a megkönnyebbüléstől.
– Trixie eltűnt.
– Mi? – Máris hallotta a hamisítatlan pánikot Laura

hangjában.
– A városban vagyunk. mondtam, hogy a kocsiban várjon. –

Összevissza beszélt, ő is tudta.
– Hol vagy?
– A bolt mögötti parkolóban.
– Azonnal indulok.
Miután a vonal süket lett, a kabátzsebébe csúsztatta a telefont.

Talán Trixie megpróbálta felhívni. Felállt és próbálta rekonstruálni
a történteket, de nem ment: a dulakodás három percig éppúgy
tarthatott, mint harmincig; Trixie az első ütésnél éppúgy
elrohanhatott, mint az utolsónál. Annyira nem járt más a fejében,
csak az erőszak, hogy szem elől tévesztette a lányát, aki pedig ott
állt előtte.

– Kérlek – fordult ahhoz az Istenhez, aki évekkel korábban
megtagadott. – Kérlek, add, hogy ne essen baja.

A távolban váratlan mozgás vonta magára a figyelmét. Ahogy
felé fordult, egy árnyat látott átsuhanni a sövény mögött, a
parkoló túlsó végében. Kilépett az utcai lámpa fényköréből, hogy
elinduljon arra, amerre a sötétség mélyén mozgó sötétséget
észlelte.

– Trixie – kiáltott fel. – Te vagy az?
 
Jason Underhill a fából ácsolt híd korlátjába kapaszkodott, így

próbálta felmérni, hogy teljesen befagyott-e már a folyó. Pokolian
fájt az arca és tüzelt minden bordája, miután Trixie apja a szart is
kiverte belőle, ráadásul sejtelme sem volt arról, másnap reggel



hogyan ad magyarázatot a sérüléseire anélkül, hogy bárkinek
elárulná: megszegte az óvadéki eljárás feltételeit és kapcsolatba
lépett a Stone család nem is egy, de két tagjával.

Lehet, hogy ha majd bíróság elé állítják, ez dönt el mindent?
Ha kiderül, hogy Trixie közelébe ment, nem is valami
nevelőintézetbe, hanem igazi börtönbe küldik?

Nem mintha számítana. A Bethel Akadémia már nem akarja,
hogy jövőre ott játsszon. Ezzel le is mondhat arról, hogy egy napon
profi lesz. S miért? Mert akkor éjjel, Zephyr Santorelli-Weinstein
buliján próbált rendes lenni és visszament megnézni, hogy Trixie-
vel minden rendben van-e.

Három hete még egész Maine állam első számú középiskolai
hokisztárjának számított. 3,7-es átlaga volt – a védjegyének
számított, hogy meccsenként háromnál több gólt ért el –, és akik
nem ismerték, azok is úgy csináltak, mintha a legjobb haverjuk
lenne. Tetszés szerint válogathatott a gimis, de talán még az
egyetemista csajok közül is, de nem, neki pont Trixie Stone kellett
– ez az emberi fekete lyuk, aki ártatlan kislánynak álcázta magát,
olyan tiszta szívvel, hogy megláthatta magát benne.

Alig töltötte be a tizenhetet, és máris véget ért az élete. A jégre
meredt a híd alatt. Ha a tárgyalás elkezdődik még tavasz előtt. ha
veszít. meddig kell várnia, amíg újra láthatja folyni ezt a vizet?

Mélyen kihajolt, könyökével a korláton, s úgy tett, mintha már
látná is.

 
Daniel az utcai lámpa alatt ült, amikor Laura futva

megérkezett.
– Visszajött?
– Nem. – Daniel lassan talpra állt. – Ha otthon van is, nem

veszi fel a telefont.
– Oké. – Laura kis körben járkálni kezdett. – Oké.
– Nagyon nem oké. Verekedtem Jason Underhill-lel. Láttam,

ahogy ráemelte a kezét, és. és. valami elpattant bennem. Agyba-
főbe vertem, Laura, Trixie meg végignézte. – Vett egy nagy
levegőt. – Talán hívnunk kéne Bartholomew-t.

Laura megrázta a fejét.



– Ha hívod a rendőrséget, meg kell mondanod, hogy
verekedtél Jasonnel. Ez testi sértés, Daniel. Ezért le szokták
tartóztatni az embereket.

Daniel hallgatott, ahogy visszaemlékezett a korábbi
találkozására Jasonnel – az erdőre, a késre. Amennyire tudta, a fiú
senkinek sem beszélt erről. Ha viszont kitudódik hogy összeverte,
talán ez a másik incidens is felszínre kerül.

Az pedig már nemcsak testi sértés, hanem emberrablás.
Laurához fordult.

– Akkor mit csináljunk?
Laura közelebb lépett, hogy a lámpafény köpenyként boruljon

a vállára.
– Megkeressük mi magunk.
 
Laura berontott a házba, Trixie nevét kiáltozta, de nem kapott

választ. Kabátban, mégis reszketve lépett be a sötét konyhába.
Megnyitotta a csapot és hideg vizet locsolt az arcára. Ez nem
történhet meg.

Stratégiát dolgoztak ki: míg Daniel átkutatta az utcákat, ő
hazajött, hátha Trixie is ezt tette. Le kell nyugodnod, mondogatta
magában. Minden megfog oldódni.

Amint megcsörrent a telefon, lecsapott rá. Trixie. Már a
füléhez emelte a kagylót, amikor támadt egy másik gondolata –
mi van, ha a rendőrség?

Nagyot nyelt.
– Halló?
– Mrs. Stone... itt Zephyr. Trixie ott van? Beszélnem kell vele.
– Zephyr – ismételte a nevet. – Nem, Trixie nincs itt… nem

láttad ma este?
– Én? Ő... nem.
– Rendben. – Laura behunyta a szemét. – Majd mondom

neki, hogy hívtad.
Letette a telefont, leült a konyhaasztalhoz, és megacélozta

magát arra, ami előtte állt.
 
A vásárosok minden nyáron keresztül-kasul beutazták Maine-



t. Karavánnal érkeztek, hogy lakókocsijaik helyén varázsütésre
céllövöldék, karikajátékok és cukorkaárusok jelenjenek meg. Egy
nagy, fehér teherautó, mint egy álmából ébredő óriáspók, karos
forgóhintává alakult; másutt a földből nőtt ki az Indiana Jones
Kalandház. A kiskölykök se maradtak mulatság nélkül – voltak
hatalmas, kipányvázott léggömbök, legyeket hajkurászó
óriásbékák hosszú, rózsaszín nyelvvel, kis hercegnőknek szánt
díszes körhinták, Trixie mégis évről évre egy valamit keresett: a
Sárkányvasutat.

A szerelvény egy kínai újévi sárkány tarkára festett fejével
kezdődött, öt kocsiból állt, és íves farokban végződött, melyre
aranyfestékkel rajzoltak cirkalmas mintákat. Az egyik
összecsukható teherautóból bomlott ki, kacskaringózó acélpályáján
mesebeli kis állomással. A fickó, aki irányította, hosszú lófarokban
hordta a haját, és annyi tetoválást viselt a karján, hogy csak
egészen közelről lehetett megkülönböztetni őket egy színes
ingujjtól.

Trixie mindig próbált az első kocsiba ülni, közvetlenül a
sárkány kitátott szája mögé. Ahhoz képest, hogy kicsiknek szánták,
a hullámvasút meglepően fürgén mozgott, és legfürgébben az első
kocsi – a kanyarokban mindenki alig győzött kapaszkodni, hogy
azután a hirtelen leállásnál élesen előrebukjon.

Azon a nyáron, amikor betöltötte a tizenegyet, Trixie szokás
szerint beült az első kocsiba, és azonnal látta, hogy valami nem
stimmel. Nem tudta lehúzni a biztosítórudat a térdére; oldalt
kellett fordulnia és beékelnie a testét a sarokba. Ebből nyomban
tudta, hogy ez nem ugyanaz a hullámvasút – valamit
módosítottak rajta, spórolni próbáltak –, de a vezető azt mondta,
hogy semmi se változott.

Hazudott. Abból tudta, hogy miközben ezt mondta és
hátrasöpörte a lófarkát, végig a pólójára írt szövegre meredt:
BETHEL FARM SOFTBALL CSAPAT.

Egészen addig nem győzte kivárni a középiskolát és a vele járó
kiváltságokat – máris a kamasz szót ízlelgette, ami úgy pezsgett a
nyelvén, mint a robbanó cukorka. Egészen addig nem gondolt rá,
hogy ezt sem adják ingyen – többé már nem fér be olyan helyekre,



ahol azelőtt kényelmesen érezte magát.
A következő nyáron, tizenkét évesen már Zephyrrel ment ki a

búcsúba. Hullámvasutazás helyett hagymakarikát vettek, azután
átfurakodtak a tömegen, hogy ismerősöket keressenek.

Erre gondolt most, ahogy ott reszketett a Betheli Bank épülete
előtt. Éjfélre járt, az adventi vásár máris feledésbe merült. A főutca
rendőri blokádját feloldották, a karácsony fényfüzéreket kihúzták.
A szemetesek pukkadoztak a papírpoharaktól, műanyag forralt
boros korsóktól, széttört pálcikáktól.

A bank foncsorozott kirakatüvege mindig lenyűgözte.
Manapság, ha elhaladt előtte, csak ellenőrizte a megjelenését –
esetleg körülnézett, hogy más is ezt teszi-e –, de kölyökként teljes
meglepetésként érte. Évekig titokban tartotta a szülei előtt, hogy
van egy lány Bethelben, aki pontosan úgy néz ki, mint ő.

A tükörben most az apját látta közeledni. Öt nézte, vagy
inkább az ikertestvérét, ahogy megállt az ő ikertestvére mellett.

Azután, abban a pillanatban, amint megérintette, hirtelen
szétfoszlott a varázs. Halálosan kimerült, alig állt a lábán.

Apja kapta el, amikor megtántorodott.
– Menjünk haza – suttogta, ahogy a karjaiba vette.
A vállára fektette fejét. A pislogó és kacsintó csillagokat nézte,

ahogy olyan ábécébe rendeződtek, melyet mintha mindenki más
jól ismert volna, csak egyedül ő nem tudott kiolvasni.

 
Laura kocsija a ház előtt állt, amikor Daniel megérkezett. Ezt

beszélték meg: ő hazament és ott várt, hátha Trixie is így dönt;
Daniel addig bejárta Bethel utcáit, hátha mégsem. Trixie mélyen
aludt, amikor kiemelte a kocsiból és felvitte a szobájába. Kifűzte a
bakancsát és kicipzárazta a parkáját. Felötlött benne, hogy
segíthetne átöltözni, de végül csak betakarta.

Amikor hátralépett, Laura ott állt az ajtóban. Ahogy Trixie-re
meredt, óriásira tágult a szeme és falfehér lett az arca.

– Ó, Daniel – suttogta, máris a legrosszabbtól tartva. –
Történt valami.

– Nem történt semmi. – Magához ölelte.
Laura – aki mintha mindig tudta volna, mit kell tenni és mit



kell mondani – teljesen elveszettnek tűnt. Ahogy a derekára fonta
a karját, sírva fakadt. Gyorsan kiterelte a sötét folyosóra és
becsukta mögöttük a szoba ajtaját, nehogy felkeltsék Trixie-t.

– Itthon van. – Kipréselt magából egy mosolyt, noha érezte a
horzsolásokat az ujjpercein és a véraláfutásokat, ahogy a bőre alatt
terjengtek. – Csak ez számít.

 
Másnap reggel szemrevételezte a károkat a fürdőszobai

tükörben. Felrepedt az ajka; elszíneződött a halántéka; jobb kezén
haragosvörösre duzzadtak a bütykei. A leltár épp csak a
legsúlyosabb kárral nem számolt – azzal, ami a lányával való
viszonyát érte. S mivel Trixie kimerülten álomba zuhant,
mostanáig nem nyílt rá alkalma, hogy elmagyarázza neki, mi
történt a múlt éjjel – miféle szörnyeteggé alakult át.

Megmosta és megtörölgette az arcát. Hogyan is
magyarázhatná el a lányának – egy nemi erőszak áldozatának –,
hogy a férfiban lappangó erőszakosság olyan, mint az energia:
talán átalakul, de sosem vész el. Hogyan mondhatná meg egy
lánynak, aki minden erejével próbálja újrakezdeni, hogy az ember
sosem teheti meg nem történté a múltját?

Aznap várhatóan nem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet.
Abból is tudta, ahogy a padlódeszkák dermesztő hidege csontig
hatolt csupasz talpán át; ahogy a jégcsapok nyilakként sorjáztak
odakint, az ereszen, a konyhaablakon túl. Trixie a hűtőnél állt
flanel pizsamaalsóban, az ő szekrényéből eltűnt egyik pólóban és a
kék fürdőköpenyben, amit már rég kinőtt. Csuklója és keze túl
messzire kinyúlt a köntös ujja alól, ahogy a narancslevet kereste.

Laura felnézett az asztal mellől, ahol átfésülte az aznapi
újságot – nyilván a sztorit kereste, ami beszámol Daniel és Jason
előző esti bunyójáról.

– Jó reggelt – köszönt bizonytalan hangon Daniel. Ahogy
találkozott a tekintetük, egész beszélgetést folytattak le egyetlen szó
nélkül: Hogy van? Mondott valamit? Tegyek úgy, mintha átlagos
nap lenne?Mintha semmi se történt volna az éjjel?

Végül megköszörülte a torkát.
– Trixie. beszélnünk kell.



Trixie nem nézett rá, csak lecsavarta a Tropicana kupakját és
tölteni kezdett a poharába.

– Elfogyott a narancslé – jelentette be.
Megcsörrent a telefon. Laura felállt, hogy felvegye és

átvonuljon a konyhával szomszédos nappaliba.
Daniel lerogyott az üresen maradt székre, onnan nézte a

pultnál álló Trixie-t. Szereti, és ő cserébe bízott benne, amit azzal
hálált meg, hogy a szeme láttára változott vadállattá. Igazából ez
nem sokban különbözhetett attól, amit az erőszak alatt átélt – a
tudat önmagában elég volt ahhoz, hogy Daniel gyűlölje magát.

Laura visszatért a konyhába és letette a telefont. Mereven,
rezzenéstelen arccal mozgott.

– Ki volt az? – kérdezte tőle.
Laura megrázta a fejét és a szája elé kapta kezét.
– Laura.
– Jason Underhill az éjjel öngyilkos lett – suttogta.
Trixie megrázta az üres dobozt.
– Elfogyott a narancslé – ismételte meg.

 
* * *

 
A fürdőben Trixie jó tizenöt percen át folyatta a forró vizet,

mielőtt belépett a zuhany alá; ennyi idő alatt elég gőz termelődött,
hogy ne kelljen látnia magát a tükörben. A hír már beköltözött
hozzájuk, s úgy tűnt, senki sem tudja, mit kezdjen vele. Anyja úgy
suhant ki a konyhából, mint egy kísértet. Apja az asztalra rogyott,
kezébe temette arcát és szorosan összezárta a szemhéját. Azt se
vette észre, amikor távozott. Egyikük se látta, ahogy bevette magát
a fürdőbe; egyikük se kérte, hogy hagyja nyitva az ajtót, nehogy
valami baj történjen.

Mi értelme lett volna?
Most már nem lesz tárgyalás. Nem kell gondoskodniuk arról,

hogy ne kerüljön diliházba, mielőtt még tanúskodhatna. Most már
bátran bedilizhet. Bebiztosíthatja a helyét a vigyorgóban az
elkövetkező harminc évre, hogy bőven legyen ideje elgondolkodni
azon, amit tett.



Egy Bic borotva még maradt. Beesett a mosdószekrény polca
mögé, ő pedig gondoskodott arról, hogy ott is maradjon,
vészhelyzet esetére. Most kihalászta és letette maga elé. Lecsapott
rá a tusfürdő flakonjával, amíg a rózsaszín keret széttöredezett és a
penge előbújt. Amikor végsimított rajta az ujjbegyével, érezte,
hogyan nyílik szét hagymahéjként a bőre.

Arra gondolt, milyen érzés volt, amikor Jason megcsókolta;
ahogy ugyanazt a levegőt lélegezte be, amit egy pillanattal
korábban ő. Próbálta elképzelni, milyen lehet soha többé nem
lélegezni. Jason arcára gondolt, ahogyan apja ütése nyomán
élesen hátracsuklott; utolsó szavaira, amit neki mondott.

Lehúzta a pizsamát és belépett a zuhany alá. Lekuporodott a
kádban és hagyta, hogy a víz rá permetezzen. Görcsös, nedves
zokogás tört fel belőle, amit senki se hallott a víz zubogásától,
miközben a karjába vágott. Nem azért tette, hogy megölje magát
– nem érdemelt ilyen könnyű szabadulást –, hanem mert ki kellett
eresztenie magából a fájdalmat, mielőtt szétrobbant benne. Előbb
három vonalat metszett ki, majd még négyet, a könyöke belső
hajlatában.

NE!
A vér rózsaszínen örvénylett a lábai között. Lenézett

tetoválására. Azután felemelte a pengét és összevissza vonalakkal
átsatírozta a betűket – addig kaszabolta őket, amíg már azt is
elfelejtette, mit próbált velük elmondani.











 
 
 

Amikor Jason Underhill szelleme eljött aznap éjjel, Trixie
számított rá. Áttetsző volt és holtsápadt, a koponyája hátoldalán
tátongó sebbel. Átnézett rajta és úgy tett, mintha nem venné észre,
ahogy felbukkan a semmiből.

O volt az első ismerőse, akit elvesztett. Jó, a szó szoros
értelmében nem – a nagyanyja négyéves korában halt meg
Alaszkában, de vele sosem találkozott. Emlékezett rá, ahogy apja
ott ült a konyhai asztalnál, telefonnal a kezében, még azután is,
hogy a vonal túlsó végén rég lerakták, és a némaság úgy
ereszkedett le a házra, mint egy kövér, fekete holló.

Jason maga elé meredt, mintha vigyáznia kéne, hová lép.
Próbálta nem látni a sebeket az arcán, sem a vért a gallérján.

– Nem félek tőled – mondta neki, noha ez nem volt feltétlenül
igaz. – Nem tehetsz velem semmit. Belegondolt, lehet-e a
kísérteteknek valamilyen szuperképessége, mondjuk, átlátnak-e a
flanelen és vásznon, hogy kiszúrják a reszkető lábakat, vagy
képesek-e elnyelni a szavait és visszaköpködni a hazugságait, mint
a pisztolygolyókat.

Jason olyan közel hajolt, hogy keze áthatolt a testén. Mintha a
tél kúszott volna a csontjaiba. Jason magához tudta vonni, mint
mágneses ereje lenne, ő pedig ezernyi kis csapágygolyóvá bomlana
szét. Ahogy felállította az ágyról, telibe csókolta a száját. Sötét föld
és iszapos ár ízét érezte. Még nem végeztem veled, figyelmeztette
Jason, azután fokról fokra eltűnt; utoljára az ajkának feszülő
nyomás engedett fel.

Ezután reszketve feküdt az ágyában. A dermesztő hidegre
gondolt, ami beette magát a mellkasába: mintha jégből egy
második szívet növesztett volna. Arra gondolt, amit Jason
mondott, és eltűnődött, miért kellett meghalnia ahhoz, hogy
ugyanúgy érezzen, ahogyan ő mindvégig.

5.



 
Mike Bartholomew a csizmanyomok előtt térdelt, melyek

felvezettek a fából ácsolt hídra, ahonnan Jason leugrott – egy fiú
utolsó lépéseinek misztikus koreográfiája. Vonalzót helyezett a
legélesebb lábnyom mellé, mielőtt lefényképezte. Ezután felemelte
a flakont és vékony rétegben vörös viaszt fújt a területre. A viasz
megkötötte a havat, így amikor kiöntötte a nyomot a fogászati
gipsz és víz keverékével, nem olvadtak egymásba az apró részletek.

Míg arra várt, hogy megkössön a gipsz, a csúszós partoldalon
leszánkázott arra a helyre, ahol még most is folyt a helyszínelés.
Amióta nyomozóként dolgozott, két öngyilkossági esethez is
kiszállt ide. Bethelben nem sok magaslat akad, ahonnan leugorva
az ember komoly kárt tehetett magában.

Jason Underhill az oldalára zuhant és a fejével berepesztette a
folyó jégkérgét, így részlegesen alámerült. Kezéhez föld és nedves
falevél tapadt. A havat még most is rózsaszínre festette az alatta
tócsába gyűlt vér.

Bárhonnan is nézte, nagy szívességet tett az adófizetőknek,
amikor megspórolta nekik a tárgyalás és a nagyon valószínű
bebörtönzés költségeit. Az, hogy felnőttként vádolták meg nemi
erőszakkal, emelte a tétet – és még sötétebbre festette a jövőt.
Bartholomew nemegy embert látott, aki sokkal kevesebbért
eldobta magától az életet.

Letérdelt az egyik helyszínelő, Jerry mellé.
– Mit találtál?
– Maria DeSantos, mínusz hetven fok.
Legutóbb Maria DeSantos ugrott le ezen a helyen, csak őt

három héten át eltűntként tartották nyilván, mielőtt a nyári
hőségben néhány kajakos megérezte az oszló vízi hulla bűzét.

– Még valami?
– Egy tárca és egy mobil. Más is lehet, csak elég mély a hó. –

Jerry felnézett a vérminta gyűjtéséből. – Láttad játszani tegnap
este, a vásáron?

– Szolgálatban voltam.
– Azt mondják, totál kiütötte magát. és még így is micsoda

játékos volt. – Jerry megcsóválta a fejét. – Nagy kár érte, ha



engem kérdezel.
– De nem kérdezlek. – Bartholomew felállt. Az Underhill-

házban már járt, hogy elvigye a fiú halálhírét. Greta Underhill
nyitott ajtót, és csak egyetlen pillantást vett az arcára, mielőtt sírva
fakadt. A férje alig valamivel tűnt összeszedettebbnek:
megköszönte neki, hogy elfáradt hozzájuk, majd közölte, hogy
azonnal látni akarja Jasont. Azzal kilépett a hóba, kabát nélkül,
mezítláb.

Holly halálhírét a saját főnöke vitte el neki. Azonnal tudta,
hogy a lehető legrosszabb történt, amikor az éjszaka közepén
meglátta a tornácán toporgó rendőrfőnököt. Eszébe jutott, hogy ő
is azt követelte, azonnal vigyék ki a helyszínre, azután csak állt a
korlátnál, amit a lánya áttört a kocsijával. Arra is emlékezett,
ahogy bement a hullaházba, azonosítani Holly testét. Félrehúzta a
lepedőt, hogy lássa karján a nyomokat, amiket szülőként nem
akart meglátni. Holly szívére fektette a tenyerét, csak hogy biztos
legyen.

Underhillék látni akarták Jasont; részesültek is a kiváltságban,
mielőtt megkezdődött a boncolás. E tekintetben a balesetek,
öngyilkoss ágok és gyilkosságok áldozatai egyenlő elbírálás alá
esnek – minden olyan halálesetnél, ami szemtanú jelenléte nélkül
következett be, a hatósági szakértőnek kell megállapítania a halál
okát. Nem is annyira a hivatalos procedúra, mint inkább az
alapvető emberi természet miatt. Mindnyájan tudni akarjuk, mi
ment félre, még akkor is, ha már sosem kapunk választ a kérdésre.

 
A Jason Underhill halálát követő hétfőn két pszichológus

érkezett a középiskolába, hogy segítsenek a diákoknak a
gyászmunkában. A hokicsapat fekete karszalagban játszott,
zsinórban háromszor nyert, és megfogadta, hogy elesett bajtársa
előtti tisztelgésként megszerzi az állami bajnoki címet. A portlandi
lap sportmelléklete egy teljes oldalt szentelt Jason pályafutásának
felidézésére.

Ugyanazon a napon Laura elment bevásárolni. Céltalanul
őgyelgett az üzletben és csupa haszontalan dolgot választott:
pomelót és aszalt szilvát, sós mandulát és mozzarellagolyókat.



Tudta, hogy valahol a táskájában ott lapul a lista – rajta olyan
hétköznapi cikkekkel, mint a kenyér, tej és mosogatógép-kapszula
–, de valamiért úgy érezte, hogy a hétköznapoknak örökre vége,
ezért annak sincs értelme, hogy megvásárolja ezeket. Végül a
fagyasztók előtt találta magát, nyitott ajtónál, a csizmája orrára
gőzölgő hidegben. Lehetett előtte vagy százféle fagyi. Hogyan
válasszon, amikor tudja, hogy haza kell majd mennie és együtt
élnie a döntésével?

Épp egy barackos sörbet összetevőit böngészte, amikor
meghallott két nőt, akik egy sorral odébb, a fagyasztószekrények
mögött beszélgettek.

– Micsoda tragédia – mondta egyikük. – Abból a fiúból bármi
lehetett volna.

– Azt mondják, Greta Underhill már fel sem kel az ágyból –
tette hozzá a másik. – A lelkészünk beszélt az övével, és azt
mondja, talán még a temetésre se tud elmenni.

Ha Jason egy héttel korábban, a vele kapcsolatos vád dacára is
megmaradt a város ünnepelt hősének, úgy a halálával szinte a
félistenek szférájába emelkedett.

Laura ujjai görcsösen markolták a bevásárlókocsi rúdját.
Befordult a sarkon, amíg szemtől szembe nem került a két nővel,
akit kihallgatott.

– Tudják, ki vagyok? – A két nő összenézett, mielőtt megrázta
a fejét. – Annak a lánynak az édesanyja, akit Jason Underhill
megerőszakolt.

A megbotránkoztatás kedvéért mondta, hátha valamelyikük
elszégyelli magát és bocsánatot kér, de azok egyetlen szót se
szóltak.

Visszafordult a bevásárlókocsival és megindult az egyik
pénztár felé. A pénztáros csíkokban égszínkékre festette a haját és
karikát viselt az alsó ajkában. Laura a kocsiba nyúlt és elővett egy
doboz eldobható műanyag kést – ezt mikor vette le a polcról?

– Tudja – fordult a pénztároshoz –, igazából nincs is
szükségem ezekre.

– Se gond. Majd visszatesszük.
Egy hatos csomag hollandimártás-por, naptej és egy



szemölcseltávolító krém.
– Igazából, ezek se kellenek.
Kiürítette a bevásárlókocsit: kockázott bacon, bébiétel és

kókusztej; csőrös pohár, hajgumi és két font zöld jalapeno paprika;
a barackos sörbet. A továbbítószalagra meredt, mintha először
látná ezeket a tételeket.

– Nekem ebből nem kell semmi – jelentette ki olyan meglepett
hangon, mintha az egészről valaki más tehetne.

 
Dr. Anjali Mukherjee ideje túlnyomó részét a hullaházban

töltötte, s nem is csak azért, mert ő volt a megyei törvényszéki
szakértő – ha véletlenül felmerészkedett a kórház felsőbb szintjeire,
folyton orvostanhallgatónak vagy, ami még rosszabb, önkéntes
segítőnek nézték. Alig százötven magasra nőtt és apró, finom
vonásaival koravén gyerekre emlékeztetett; igaz, Mike
Bartholomew látta már könyékig merülni a torzó Y  alakú
bemetszésében, hogy meghatározza a boncasztalon fekvő személy
halálának pontos okát.

– Az alany véralkoholszintje egy egész kettő. – Anjali
belelapozott a röntgenfelvételekbe, ahogy elindult az átvilágító
doboz felé.

A törvényes határérték 0,1, ami azt jelenti, hogy Jason
Underhill alig látott a piától, amikor átmászott azon a korláton.
Legalább nem ült autóba, gondolta Bartholomew. Legalább nem
ölt meg mást.

– Ez az – mutatott a törvényszéki szakértő egy felvételre. –
Mit lát?

– Egy lábat?
– Nem hiába kapja a zsíros bónuszokat. Jöjjön kicsit közelebb.

– Anjali letakarított egy rozsdamentes asztalt és megpaskolta a
lapját. – Pattanjon fel.

– Ne már.
– Rajta, Bartholomew.
Zsémbelve felmászott az asztalra, ahonnan lenézett Anjali

fejbúbjára.
– Miért is csinálom ezt?



– Ugorjon.
Egyhelyben ugrott egyet.
– Úgy értem, ugorjon le.
Meglendítette a karját és a levegőbe emelkedett, majd

előregörnyedve földet ért.
– Hiába, még mindig nem tudok repülni.
– A talpán landolt – mutatott rá Anjali. – Ahogy a legtöbb

ember egy ugrásnál. Az ilyen öngyilkosok esetében a röntgen
saroktörést és vertikális gerinc-összehúzódást mutat, ami ennél az
áldozatnál nincs jelen.

– Azt akarja mondani, hogy nem is ugrott?
– De, ugrott. Az agy sérülései nagyerejű becsapódásra utalnak.

Amikor valaki a koponyája hátsó felén landol, a sérülés az
ellentétes oldalon, elöl jelentkezik, mivel az agy azután is tovább
zuhan, hogy a koponya becsapódik és megáll.

– Esetleg leugrott és a fején landolt – vetette fel Bartholomew.
– Érdekes módon nem látni erre utaló csonttöréseket sem.

Viszont hadd mutassam meg, mit látni. – Anjali felé nyújtott két
fotót, mindkettőt Jason Underhill arcáról. Egyformának tűntek,
leszámítva a másodikon látható monoklit, valamint a bevérzéseket
a halántékon és az állkapcson.

– Veri a pácienseit, Angie?
– Csakis a haláluk előtt – felelte Anjali. – Ezeket tíz óra

eltéréssel készítettem. Amikor behozták, még nem voltak
véraláfutásai... leszámítva egy kisebb vérzést az arcon, amit a
becsapódás is okozhatott. Ugyanakkor az áldozat az oldalán
feküdt, amikor rátaláltak, így a vér máshol gyűlt össze és
vélhetően elfedte a zúzódásokat. Amikor a hullaházba került és a
hátára fektettük, a vére újra eloszlott. – Levette az általuk vizsgált
röntgenfelvételt. – Még rezidens koromban kaptunk egy
ismeretlen nőt, akin nem látszott semmilyen külső trauma,
leszámítva egy apró bevérzést a nyakmozgató izmokon. Azután,
mire végeztünk a boncolással, már kirajzolódott a nyakán két, jól
látható kéznyom.

– Nem üthette be az arcát akkor, amikor lezuhant?
– Gondoltam, hogy ezt fogja kérdezni. Mutatok valamit. –



Anjali egy másik felvételt csíptetett az átvilágítóra.
Bartholomew halkan füttyentett.
– Ez az arca?
– Ez volt.
Bartholomew egy halántéki repedésre mutatott.
– Ez nekem törésnek tűnik.
– Itt csapódott be – bólintott Anjali –, de nézze csak meg

közelebbről.
Hunyorogni kezdett. Az arccsonton és az állkapcson kisebb,

halványabb törésvonalak látszottak.
– Egy ütés és az azt követő becsapódás esetén a zuhanás

okozta törésvonalakat azok a vonalak zárják le, amelyek a korábbi
ütéstől származnak. A becsapódástól általában olyan magasságban
keletkeznek koponyasérülések, ahol egy kalap karimája húzódna,
viszont egy arcra mért erős ütéstől jellemzően ez alatt.

A törésvonal Underhill halántékán sugárzott ki a szemgödör és
az arccsont irányába, hogy hirtelen véget érjen az egyik
hajszálrepedésnél.

– Az áldozat esetében ráadásul az állkapocs- és bordatájéki
szövetekben a vörös vérsejtek extravazációja figyelhető meg.

– Ami azt jelenti, hogy. ?
– Ennek a sérülésnek nem lenne szabad itt lennie. Trauma

érte a szöveteket, de mielőtt még a vér szétáradt és elszíneződött
volna, az áldozat meghalt.

– Akkor talán verekedett valakivel, mielőtt az öngyilkosság
mellett döntött. – Bartholomew fejében vadul rajzottak a különféle
lehetőségek.

– Ez talán még érdekelni fogja. – Anjali egy mikroszkóp
tárgylemezét nyújtotta felé, a közepén apró pöttyel. – Ezt az
áldozat körme alól bányásztuk ki.

– És mi ez?
– Szilánkok a híd korlátjából. A kabátja hátoldalán is

megtaláltuk őket. – Anjali felnézett rá. – Nem gondolnám, hogy a
kölyök levetette magát a hídról – jelentette ki. – Szerintem
lelökték.

 



Amikor sírást hallott, nyomban feltételezte, hogy Trixie az. A
néhány napban, mióta meghallották Jason halálhírét, minden
előjel nélkül bármikor összeomolhatott – az étkezőasztalnál,
fogmosás közben, egy tévéreklámtól. Olyan mélyen benne ragadt
az emlékben, hogy Daniel nem tudta, hogyan szabadíthatná ki és
hozhatná a felszínre.

Néha magához ölelte, máskor csak leült mellé. Sosem próbált
gátat vetni a könnyeinek; nem érezte úgy, hogy joga lenne rá.
Csak tudatni akarta vele, hogy ott van, ha szüksége lenne rá.

Most, amikor meghallotta a zokogást, követte a hangot az
emeletre, ám az nem Trixie-hez, hanem a saját szobájába vezette,
ahol felesége a padlón ült és egy halom mosott ruhát ölelt
magához.

– Laura?
Amint meghallotta a nevét, felesége elfordult és megtörölte az

arcát.
– Sajnálom. tudom, hogy nem lenne szabad. de csak rá tudok

gondolni.
Rá. Daniel szíve átfordult a mellkasában. Mennyi időnek kell

eltelnie, amíg már nem fogja úgy érezni, mintha gyomorszájon
ütötték volna?

– Én csak. – Laura megtörölte a szemét. – Ö is valakinek a
gyereke volt.

Jason. Az első megkönnyebbülés, hogy felesége nem névtelen
szeretőjét siratja, nyomban elpárolgott a felismerés fényében, hogy
olyasvalakit gyászol, aki a legkevésbé sem szolgált rá.

– Én olyan szerencsés vagyok, Daniel – tette hozzá Laura. – S
ha Trixie meghalt volna a múlt héten? Ha… ha azt mondod, hogy
költözzek el?

Daniel kinyújtotta a kezét, hogy a fülé mögé simítsa haját.
Talán csak akkor tudunk valakit igazán értékelni, ha közel
kerülünk ahhoz, hogy elveszítsük. Talán ez őrájuk is igaz.

– Sosem engednélek el.
Laura megborzongott, mintha a szavak nyomán egy

lökéshullám sugározna szét a testében.
– Daniel, én.



– Miattunk nem kell sírnod – szorította meg a vállát –, mert
mi mindnyájan rendbe jövünk.

Érezte, ahogy Laura bólintott.
– Jason miatt sem kell sírnod – tette hozzá –, mert ő csak azt

kapta, amit megérdemelt.
Még egyszer se mondta ki hangosan, pedig napok óta ez járt a

fejében, amióta csak Laura felvette a telefont. Mindig is ilyennek
rajzolta meg a világot: ahol a tetteknek következményeik vannak;
ahol a bosszú és a megtorlás adja a történet gerincét. Jason
bántotta Trixie-t, ezért rászolgált a büntetésre.

Laura elhúzódott és kikerekedett szemmel nézett rá.
– Mi az? – kérdezte dacosan Daniel. – Megbotránkoztat, hogy

ezt gondolom?
Felesége kivárt egy pillanatot.
– Nem – felelte végül. – Csak az, hogy kimondod.

 
* * *

 
Abban a pillanatban, hogy bevitte a rendszerbe a hídnál

készült digitális fotókat és összevetette őket a Jason bakancsáról
levett mintával, megkapta az egyezést. Volt viszont egy másik
lábnyom is, mélyen benyomódó sarokkal, ami különbözött, így
vélhetően a gyanúsítottól származott.

Bartholomew mély sóhajjal lekapcsolta a számítógépet,
mielőtt elővette a helyszínen begyűjtött bűnjeleket. A telefont
kereste, amit Jerry talált az áldozat közelében. A Motorolát, ami
semmiben sem különbözött az övétől – idefent, Maine-ben nincs
olyan széles választék mobilgyártókból, mint a nagyvárosokban.
Jason talán ugyanabban az üzletben is vásárolta, ahol ő. Talán
ugyanaz az eladó helyezte be a SIM kártyáját.

Nyomkodni kezdte a gombokat. Nem talált üzenetet, se
szöveges formában, se a hangpostán. Akadt viszont egy hangfájl.

Ahogy elindította, hirtelen verekedés hangjai töltötték be a
szobát. Öklök találtak be; nyögések és morgások hallatszottak,
Jason elhaló, néhol esdeklő hangja. Majd egy másik ismerős hang:
Ha csak még egyszer, egyetlenegyszer a lányom közelébe mész,



megöllek!
Felállt, kabátot húzott, és elindult megkeresni Daniel Stone-t.
 
– Szerinted mi történik, amikor meghalunk? – kérdezte

Zephyr. Trixie hason feküdt az ágyán. Az Allure magazint
lapozgatta, benne a táskákkal és cipőkkel, amiket az életben nem
engedhet meg magának. A táskák nem is kellettek volna – olyan
ember akart lenni, akinek a farzsebében elfér mindene.

– Elrohadunk – vont vállat, és a következő hirdetéshez
lapozott.

– Ez totál undorító – viszolygott Zephyr. – Szerinted meddig
tart?

Ezen is elgondolkodott már, ha nem is vallotta volna be
Zephyrnek. A halála óta Jason minden egyes éjszaka
meglátogatta, mindig éjféltájban. Néha csak meredten nézte, amíg
fel nem ébredt; máskor beszélt is hozzá. Végül egyszerűen átlépett
rajta és távozott.

Tudta, hogy még nem temették el – talán ezért járt vissza
hozzá. Talán, ha majd a teste elkezd lebomlani a koporsóban, nem
jelenik meg állandóan.

Mióta kiengedték a kórházból, minden a régi lett – Zephyr
átjött suli után és beszámolt mindenről, amit kihagyott: a
cicaharcról két pomponlány között, akik ugyanazt a pasit akarták;
a helyettesítő tanárról, aki egy büdös szót nem beszélt franciául; a
másodévesről, akit anorexiával kórházba utaltak. Zephyrtől azt is
megtudta, hogy dolgozta fel a betheli gimi Jason halálát. A
nevelési tanácsadók foglalkozásokat tartottak a kamaszkori
depresszióról; az osztályfőnöki óra alatt az igazgató egyperces
néma csendet rendelt el; Jason szekrénye olyan lett, mint egy
oltár, tele fényképekkel, színes cetlikkel és plüssmackókkal. Mintha
a halála után Jason még nagyobbra nőtt volna; mintha Trixie
számára még nehezebb lett volna elkerülni.

Zephyr közelebb hempergett hozzá.
– Szerinted fáj meghalni?
Nem annyira, mint élni, gondolta.
– Szerinted jutunk valahová. utána? – faggatta Zephyr.



Összecsukta a magazint.
– Nem tudom.
– Lehet, hogy olyan, mint itt. Ott is vannak menő halottak és

gyík halottak. Tudod.
Ez úgy hangzott, mintha a suliról beszélne, arról pedig

legelőször a pokol jutott eszébe.
– Szerintem a menny mindenkinek más – kockáztatta meg. –

Mármint, ha te halsz meg, sose fogysz ki a szemfestékből, Jason
számára meg az egész egy nagy hokipálya.

– De van köztük átjárás? Mondjuk, a hokisok néha
összejárnak azokkal, akik egész nap fánkot zabálnak? Vagy akik
24/7-ben nyomják a Nintendót?

– Biztos vannak bulik vagy ilyesmi – felelte Trixie. – Van egy
nagy faliújság, hogy mindig tudd, mit csinálnak mások, és te is
elmehess, ha akarsz, vagy passzolj, ha nem.

– Lefogadom, hogy a mennyben nem is olyan nagy szám a
fánkzabálás. Ha bármikor azt ehetsz, amit akarsz, talán már nem
is kell annyira. – Megvonta a vállát. – Lefogadom, hogy most is
minket néznek odafentről, mert nekünk sokkal jobb, mint nekik,
csak túl hülyék vagyunk, hogy észrevegyük. – Vetett egy cinkos
pillantást Trixie-re. – Tudod, mit hallottam?

– Mit?
– Hogy betört az egész feje.
Trixie érezte, ahogy felfordult a gyomra.
– Ez csak pletyka.
– Rohadtul nem. Marcia Brenn tesójának a barátnője ápolónő,

és látta, amikor bevitték a kórházba. – Nagyra fújta és
kipukkasztotta a rágóját. – Remélem, ha a mennybe kerül, kap
egy nagy ragtapaszt vagy plasztikai műtétet, vagy valamit.

– Miért gondolod, hogy a mennybe kerül? – kérdezte Trixie.
Zephyr megdermedt.
– Én nem akartam… csak… – A tekintete lassan siklott felé. –

Komolyan örülsz a halálának, Trix?
Ölében összefűzött ujjaira meredt. Egy pillanatig úgy tűnt,

mintha valaki máshoz tartoznának: mozdulatlanok, színtelenek, a
többi részéhez képest túlságosan nehezek. Kényszerítette magát,



hogy újra felüsse a magazint, és úgy tett, mintha teljesen lekötné
egy tamponreklám, mert addig se kellett válaszolnia Zephyrnek.
Talán egy idő után mindketten elfeledkeznek arról, mit kérdezett.
Talán egy idő után már ő sem fog félni a saját válaszától.

 
Dante szerint minél mélyebbre ereszkedünk a pokolban, annál

hidegebb van. Amikor elképzelte a poklot, Daniel a Yukon-
Kuskokwim-delta roppant fehér pusztaságát látta, és a fagyott
folyón állva nézte a távolban felemelkedő füstoszlopot. Egy yupik
eszkimó tudta, hogy az csak a nyílt víz, amint találkozik a hideg
levegővel, a fényektől mégis egészen másnak tűnik. Mintha az
ördög leheletét látná.

Amikor megrajzolta a pokol kilencedik körét, síkokból és
szögekből álló világot képzelt el, fehér vonalak párhuzamosait,
jéggé dermedt földet. Olyan helyet, ahonnan minél inkább
szabadulni akar valaki, annál mélyebbre merül.

Már az utolsó simításokat végezte az ördög arcán, amikor
meghallotta a felhajtóra kanyarodó autó hangját. Műterme
ablakából látta, ahogy Bartholomew nyomozó kiszáll Taurusából.
Mindig is tudta, hogy ez lesz, nem igaz? Tudta már abban a
pillanatban, amikor kilépett a parkolóba és ott találta Jason
Underhillt Trixie-vel.

Kinyitotta a bejárati ajtót, mielőtt a nyomozó kopoghatott
volna.

– Ezt nevezem én fogadtatásnak – füttyentett Bartholomew.
Daniel próbálta volna megőrizni ezt a könnyed társalgási

hangnemet, de újra azt érezte, mintha csak most szabadult volna
ki a faluból, és számára ismeretlen ingerek bombáznák az érzékeit:
sosem látott színek, sosem tapasztalt élmények, sosem hallott
hangok.

– Mit tehetek önért? – kérdezte.
– Nem is tudom, talán beszélgethetnénk kicsit – vont vállat

Bartholomew.
Inkább ne, gondolta, mégis bevezette a nyomozót a nappaliba

és hellyel kínálta.
– A család többi része?



– Laura tanít – felelte. – Trixie fent van egy barátnőjével.
– Hogy fogadta Jason Underhill halálhírét?
Létezik jó válasz erre a kérdésre? Azon kapta magát, hogy

sorban előveszi a lehetséges változatokat és leméricskéli őket a
nyelvén.

– Eléggé felzaklatta. Azt hiszem, részben felelősnek érzi
magát.

– Hát maga, Mr. Stone? – kérdezett rá a nyomozó.
A beszélgetésre gondolt, amit ma reggel folytatott Laurával.
– Azt akartam, hogy nyerje el a méltó büntetését, de nem

kívántam a halálát.
A nyomozó egy hosszú pillanatig rezzenéstelen arccal nézte.
– Csakugyan?
Tompa puffanás hallatszott odafentről, mire élesen felkapta a

fejét. Trixie és Zephyr már egy jó órája együtt lehetett. Amikor
utoljára rájuk nézett, magazinokat olvasgattak és halacskás
krékert ettek.

– Látta Jasont péntek este? – kérdezte Bartholomew
nyomozó.

– Miért?
– Csak próbáljuk meghatározni az öngyilkosság pontos

időpontját.
Daniellel fordult egyet a szoba. Jason mondott valamit a

zsaruknak arról, hogy elvitte az erdőbe? Az autós, aki a
verekedésük idején elhajtott a parkoló mellett, alaposan megnézte
magának? Lehettek más szemtanúk is?

– Nem, nem láttam Jasont – hazudta.
– Aha. Pedig megesküdnék rá, hogy láttam a városban.
– Láthatott is. Elugrottunk Trixie-vel a szupermarketbe, sajtot

venni. Pizzát sütöttünk vacsorára.
– Ez mikor lehetett?
A nyomozó jegyzetfüzetet és ceruzát húzott elő a zsebéből,

ettől Daniel egy pillanatra teljesen ledermedt.
– Hétkor – felelte. – Esetleg fél nyolckor. Csak beugrottam a

boltba, azután el is jöttünk.
– Mi a helyzet a feleségével?



– Laurával? Az egyetemen dolgozott, azután hazajött.
Bartholomew feljegyzett valamit.
– Szóval egyikük se futott össze Jasonnel.
Megrázta a fejét.
Bartholomew visszatette a kis füzetet a mellényzsebébe.
– Hát, akkor ennyi.
– Sajnálom, hogy nem tudok segíteni – állt fel Daniel.
A nyomozó követte a példáját.
– Biztosan megkönnyebbült. A lányának most már nem kell

tanúskodnia a bíróságon.
Nem tudta, mit válaszoljon erre. Csak mert elmaradt a

tárgyalás, Trixie még nem kezdhet mindent elölről, tiszta lappal.
Talán nem kell tanúskodnia, de oda se térhet vissza, ahová
tartozik.

Bartholomew a bejárati ajtó felé indult.
– Péntek este teljesen felbolydult a város az advent miatt –

jegyezte meg. – Megkapta, amit akart?
Daniel megtorpant.
– Nem értem.
– A sajtot. A pizzájára.
Kipréselt magából egy mosolyt.
– Hogyne, nagyon finom lett.
 
Amikor Zephyr nem sokkal később távozott, Trixie felajánlotta,

hogy kikíséri. Borzongva állt a felhajtón, mivel nem vette a
fáradságot, hogy kabátot húzzon. Zephyr tűsarkának kopogása
lassan elhalt, azután már nem is látta a barátnőjét. Épp készült
visszamenni a házba, amikor egy hangot hallott maga mögül.

– Jó, ha valaki figyel az emberre, nem igaz?
Ahogy megpördült, szembetalálta magát Bartholomew

nyomozóval, aki az előkertben ácsorgott. Láthatóan fázott, mégis
mintha várt volna valamire.

– Megijesztett.
A nyomozó biccentett a sarok felé.
– Látom, a barátnőjével újra beszélő viszonyban vannak.
– Igen. Végre. – Átkarolta magát. – És. azért jött, hogy



beszéljen az apámmal?
– Azon már túlvagyunk. Igazából inkább magával szeretnék

beszélni.
Trixie vetett egy pillantást a sárgán világító emeleti ablak felé,

ami mögött ott dolgozott az apja. Azt kívánta, bárcsak itt állna
mellette. Ő tudná, mit mondjon. S mit ne.

Egy rendőrrel muszáj beszélni, ha azt akarja, nem? Ha valaki
erre nemet mond, azonnal lehet tudni, hogy valami nem stimmel
vele.

– Oké – vonta meg a vállát –, de bemehetnénk?
Fura érzés volt bevezetni a nyomozót a fedett előtérbe. Mintha

a férfi a tekintetével lyukat fúrna a hátába – mintha olyanokat
tudna róla, amiket még ő maga sem.

– Hogy érzi magát? – kérdezte Bartholomew.
Ösztönösen lejjebb rángatta a pulóvere ujját, hogy elrejtse a

zuhany alatt ejtett friss sebeket.
– Megvagyok.
Bartholomew nyomozó helyet foglalt a tíkfa padon.
– Ami Jasonnel történt. ne hibáztassa magát miatta.
Könnyek szöktek a torkába, sötéten és keserűen.
– Tudja, emlékeztet a saját lányomra. – A nyomozó

halványan elmosolyodott, azután megrázta a fejét. – Itt élni. neki
se volt valami könnyű.

Trixie leszegte a fejét.
– Kérdezhetek valamit?
– Persze.
Elképzelte Jason szellemét: kéken a holdfénytől, véresen és

távolian.
– Fájt neki? Ahogy meghalt?
– Nem. Gyorsan történt.
Hazudott, ezt ő is tudta. Pedig nem hitte volna, hogy a

rendőrök is szoktak hazudni. A nyomozó ezután olyan sokáig
hallgatott, hogy végül ő nézett fel, és csak ekkor értette meg, hogy
rá vár.

– Nincs semmi, amit el szeretne mondani nekem, Trixie? A
péntek estéről?



Egyszer a kocsiban ült, amikor az apja elcsapott egy mókust. A
semmiből termett előttük, de közvetlenül az ütközés előtt még látta
a tekintetét és benne a megértést, hogy nincs hová mennie.

– Mi volt péntek este?
– Valami történt az apja és Jason között, nem igaz?
– Nem.
A nyomozó felsóhajtott.
– Már tudunk a verekedésről, Trixie.
Az apja mondta el neki? Felnézett a mennyezetre, s közben azt

kívánta, bár lenne röntgenszeme, mint Supermannek, vagy
kommunikálhatna telepátia útján, mint Xavier professzor az X-
Menből. Tudni akarta, mit mondott az apja; tudni akarta, mit
mondjon ő.

– Jason kezdte. – Amint kimondta, a szavak sorban
kibukdácsoltak belőle. – Megfogott. Az apám elrángatta.
Dulakodtak egymással.

– Mi történt azután?
– Jason elrohant. mi meg hazajöttünk. – Habozott egy kicsit.

– Mi voltunk az utolsók. tudja. akik látták?
– Ezt próbálom kideríteni.
Lehetséges, hogy Jason ezért jár vissza folyton hozzá. Amíg ő

látja, addig el sem megy igazán. Felnézett Bartholomew-ra.
– Az apám csak engem védett, tudja?
– Igen – bólintott a nyomozó. – Tudom.
Várta a folytatást, de Bartholomew mintha már máshol járt

volna; csak szótlanul meredt a tornác téglapadlójára.
– Akkor… végeztünk?
Bartholomew nyomozó bólintott.
– Igen. Köszönöm, Trixie. Kitalálok magamtól is.
Trixie nem tudta, mi mást mondhatna még; végül csak

kinyitotta a házba vezető ajtót, majd becsukta maga mögött, hogy
magára hagyja a nyomozót a tornácon. Még félúton se járt felfelé,
amikor Bartholomew az apja bakancsa után nyúlt, belenyomta
talpát a zsebéből előhúzott tintapárnába, majd határozott
mozdulattal levette a mintát egy fehér papírlapra.

 



A törvényszéki szakértő épp akkor hívta, amikor a rendelésére
várt a Burger King drive-in ablakánál.

– Boldog karácsonyt – hallotta Anjalit, amint felvette a
mobilját.

– Az csak egy hét múlva lesz – sóhajtott fel Bartholomew.
A lány az ablakban pislogni kezdett.
– Ketchupmustárvagymajonéz?
– Nem kérek semmit, kösz.
– Várjon, még nem is tudja, miért keresem – folytatta sietve

Anjali.
– Nagyon remélem, hogy azért mert valami perdöntő

bizonyítékot talált.
A drive-in ablakában a lány megigazította a papírcsákóját.
– Öt-harminchárom lesz.
– Hol van? – kérdezett rá Anjali.
Bartholomew felnyitotta a tárcáját és elővett egy húszast.
– Épp hazavágom a koleszterinszintemet.
– Elkezdtük megtisztogatni a holttestet – vágott bele a

törvényszéki szakértő. – Emlékszik a koszra az áldozat kezén?
Kiderült, hogy egyáltalán nem kosz, hanem vér.

– Vagyis felsértette a kezét, ahogy kapaszkodni próbált?
– Elvégeztem a vércsoportvizsgálatot a laborban, és 0 pozitív.

Jasoné B pozitív volt. – Hagyta leülni a mondandóját. – Ez a vér
nem Jason Underhillé, Mike.

Bartholomew gondolatai vadul kergetőztek: ha a gyilkos vérét
találták meg, az összekapcsolhatja a gyanúsítottat a helyszínnel.
Viszonylag könnyű lesz DNS-mintát szerezni Daniel Stone-tól,
amikor nem számít rá – egy borítékról, amit megnyálaz, vagy egy
üdítősdobozról, amit kidob a kukába.

A lábnyom nem egyezett Stone bakancsával, de ez még nem
gátolta meg abban, ha letartóztassa. Péntek este százak
hemzsegtek a városban – nem is az a kérdés, hogy ki kelt át a
hídon, hanem hogy ki nem. A vérminta egyezése viszont
rengeteget nyom a latban. Elképzelte Daniel Stone-t a jeges hídon,
ahogy Jason Underhillt üldözi. Elképzelte, ahogy Jason próbál
ellenállni. Visszagondolt a Daniellel folytatott beszélgetésére – meg



a ragtapaszokra a jobb kézfején.
– Mindjárt ott vagyok – közölte Anjalival.
– Hé – kiáltott fel a Burger Kinges lány. – Mi lesz a

rendelésével?
– Elment az étvágyam. – Máris kifordult a sorból.
– És a visszajáró? – kiáltott utána a lány.
Ennyit megér, gondolta Mike.

 
* * *

 
– Te milyen gyerek voltál, apu? – kérdezte Trixie, könyékig a

mosatlan edényekben.
Apja fel se nézett a konyhaasztalról, amit egy szivaccsal

törölgetett.
– Egészen más, mint te – felelte. – Hála Istennek.
Tudta, hogy az apja nem szívesen beszél az alaszkai évekről, de

kezdte azt hinni, hogy mégis tudnia kell róluk. Mostanáig abban a
hitben élt, hogy apja a létező legátlagosabb kertvárosi szülő, aki
minden szombaton lenyírja a füvet, mindig a sportmellékletet
olvassa el először, és elég érző szívű ahhoz, hogy gyengéden ujjai
kalitkájába zárja a Danaida-lepkét, amíg a lánya megszámolja
szárnyán a fekete pöttyöket. Viszont egy ilyen csupaszív fickó
sosem lett volna képes laposra verni Jasont, kíméletlenül a képébe
pancsolni még azután is, hogy dőlt belőle a vér és irgalomért
esedezett. Egy ilyen csupaszív fickót sosem ragadott volna el
annyira az indulat, hogy teljesen kiforduljon önmagából, amíg
már rá sem ismer.

Úgy gondolta, az ellentmondás feloldása apja életének abban a
szakaszában rejlik, amiről sosem beszél. Daniel Stone azelőtt talán
egész másmilyen ember volt, aki nyom nélkül felszívódott, miután
ő a világra jött. Belegondolt, hogy ez talán minden szülőre igaz – a
gyereke születése előtt talán mindenki egészen más ember.

– Hogy érted? – kérdezte. – Annyira különbözöm tőled?
– Ezt igazából bóknak szántam. A te korodban én

mindenkinek az idegeire mentem.
– Mivel? – firtatta.



Látta apján, hogyan mérlegeli a szavait, mielőtt rátalál az
alkalmas példára.

– Mondjuk, azzal, hogy rengeteget csavarogtam. El is szöktem
otthonról.

Egyszer ő is elszökött, még egészen kicsi korában. Kétszer
körbejárta a tömböt, azután bevackolta magát a sövény hűs
árnyai közé, a saját hátsó udvarukon. Az apja nem egészen egy óra
múlva itt talált rá. Azt hitte, dühös lesz rá, de csak bemászott mellé
a bokrok alá és leült. Leszedett egy tucat piros bogyót – amiről
mindig azt mondta, hogy nem eheti meg –, szétpasszírozta őket a
tenyerén, és rózsákat festett mindkét orcájára, majd engedte, hogy
ő is csíkokat húzzon az övére. Egészen addig maradtak, amíg már
kezdett lemenni a nap. Akkor közölte vele, hogy ha tényleg el akar
szökni, most már ideje indulnia – pedig akkor már mindketten
tudták, hogy nem megy sehová.

– Tizenkét évesen – mesélte most az apja – elkötöttem egy
csónakot és úgy döntöttem, lemegyek Quinhagakba. A tundrán
nem sok út vezet, az ember vagy repülőn utazik, vagy csónakon.
Október volt, a halászidény vége, komolyan kezdett hidegre
fordulni az idő. A csónakmotor egyszer csak leállt, ezért lassan
kisodródtam a Bering-tengerre. Nem volt élelmem, csak néhány
szál gyufám és egy kis benzinem, amikor hirtelen megláttam a
földet. A Nunivak-szigetet. Ha elvétem, közvetlenül utána már
Oroszország jön.

Trixie felhúzta a szemöldökét.
– Tutira most találod ki.
– Istenemre mondom, eveztem, mint egy eszelős. Épp, amikor

már úgy éreztem, hogy van esélyem elérni a partot, megláttam a
hullámtörőket. Ha el is jutok a szigetre, a csónak teljesen tropára
megy. Ragasztószalaggal magamra kötöttem a benzines kannát,
így amikor a csónak széthullott, én fennmaradtam a vízen.

Úgy hangzott, mint valami fantasztikus epizód az egyik
képregényhős életéből; tucatnyi hasonlót olvasott az apja
műveiben. Mindig azt hitte, hogy csak a képzeletéből pattannak ki
– végtére is, ilyen merész tettek aligha illettek az apához, aki
felnevelte –, de mi van, ha mindvégig ő volt a szuperhős? Ha az



általa megteremtett világ – teli hihetetlen hőstettekkel és
csodálatos megmenekülésekkel – nem valami képzeletbeli hely,
hanem a valóság, amiben egykor élt?

Próbálta őt elképzelni, ahogy a világ legviharosabb és
legfagyosabb tengerén hánykolódik, ahogy kétségbeesetten küzd
azért, hogy elérje a partot. Próbálta elképzelni gyerekként, majd
elképzelte felnőttként is, ahogy nem olyan rég Jasont püfölte.

– Mi történt? – kérdezett rá.
– Egy vadőr, aki abban az évben utoljára nézett körül arrafelé,

kiszúrta a tüzet, amit azután raktam, hogy partra sodort a víz. Ő
mentett meg. Attól fogva minden évben megléptem egyszer-
kétszer, de ilyen messzire sosem sikerült eljutnom. Pedig Alaszka
tényleg olyan, mint egy fekete lyuk: akit egyszer elnyel, az olyan,
mintha eltűnne a föld színéről.

– Miért akartál mindenáron elmenni?
Apja a mosogatóhoz lépett, hogy kicsavarja a szivacsot.
– Nem volt miért maradnom.
– Akkor igazából nem is valahonnan szöktél el – állapított

meg Trixie –, hanem valahová.
Apja már figyelt rá. Elzárta a vizet, és megragadta a könyökét,

hogy a fény felé fordítsa a karja belső oldalát.
Elfeledkezett a ragtapaszokról, melyek az oldószeres vízben

lehámlottak róla. Elfeledkezett arról is, hogy nem szabad feltűrnie
a pólóját, így a régi vágások mellett, melyek ezüstös pókfonalként
hálózták be a csuklóját, látszottak a zuhany alatt ejtett újabb sebek
is. Úgy vonultak felfelé a karján, mint egy létra fokai.

– Kicsim – suttogta az apja –, mit tettél magaddal?
Lángolt az arca. Senki sem tudott a vágásokról, csak Janice, a

krízistanácsadó, akit apja néhány hete kitiltott a házból. Hálás
lehetett ezért a kis szépségtapaszért: miután Janice kikerült a
képből, a titka továbbra is titok maradhatott.

– Nem az, amit gondolsz. Nem akartam újra megölni
magam. Ez csak. én csak. – Lesütötte a szemét. – Én így
menekülök el.

Amikor végül összeszedte annyira a bátorságát, hogy
felnézzen, apja arckifejezésétől kis híján megszakadt a szíve. Nyom



nélkül eltűnt a szörnyeteg, akit akkor éjjel látott a parkolóban,
helyére visszatért a szülő, akiben egész életében bízott.
Szégyenkezve próbált elhúzódni tőle, de ő nem engedte –
türelmesen kivárta, amíg belefáradt a ficánkolásba és vergődésbe,
ahogyan kiskorában is. Azután olyan erővel ölelte magához, hogy
levegőt alig kapott. Több nem is kellett: feltört belőle a zokogás,
ugyanolyan keservesen, mint akkor reggel a zuhany alatt, miután
hallotta Jason halálhírét.

– Sajnálom – sírta tele az apja ingét. – Annyira sajnálom.
Óráknak tűnő ideig álltak a konyhában, köröttük a szállingózó

szappanbuborékokkal és a szárítóban sorjázó csontfehér
tányérokkal. Lehetséges, gondolta Trixie, hogy mindenkinek van
egy másik arca, csak egyesek ügyesebben rejtik el, mint mások.

Elképzelte apját, ahogy beugrik a fagyos vízbe, amitől a
lélegzete is eláll. Elképzelte, ahogy a csónak szálkákra törik alatta.
Lefogadta volna, hogy ha megkérdezi – akár ott, azon a szigeten,
ahol ázott és fázott –, egyből rávágta volna, hogy bármikor kész
újra megtenni.

Talán jobban hasonlítottak egymásra, mint bármelyikük is
gondolta.

 
A Búfelejtő pite titkos receptje a dédanyjáról szállt a

nagyanyjára, majd az anyjára, s bár Laura nem emlékezett rá,
hogy valamikor is továbbadták neki, tizenegy éves korára betéve
tudta az összes hozzávalót. Ismerte az aprólékos elkészítési módot
is, ami garantálta, hogy a tészta nem ég meg és a répa nem esik
szét a raguban. Pontosan tudta, hány falat kell ahhoz, hogy a
szívére nehezedő búskomorság hirtelen semmivé váljon, ahogy azt
is, hogy magukban a hozzávalókban nincs semmi különleges: egy
csirke, négy burgonya, póréhagyma (inkább a fehérje, mint a
zöldje), gyöngyhagyma és főzőtejszín, babérlevél és bazsalikom. A
Búfelejtő pitét az ruházta fel számottevő hatalmával, ahogyan
ezek az összetevők a legváratlanabb módon keveredtek – a fahéj a
közönséges őrölt borssal, vagy a citrom és az ecet a kéreg mázán
–, nem is beszélve a rituális előkészületekről, melyek
megkövetelték, hogy a szakács háttal állva vegye elő a



hozzávalókat, bal kézzel keverje a tésztába a főzőmargarint, és ami
a legfontosabb: a saját könnyeivel fűszerezze a keveréket.

A főzés általában Danielre hárult, de amikor egy
szükséghelyzet megkívánta, Laura kötényt húzott és előszedte a
dédanyja pitesütő kőedényét, ami minden alkalommal más
színárnyalatban került elő a sütőből. Búfelejtő pitét készített
Danielnek akkor este, amikor értesült róla, hogy meghalt az anyja
– akinek a temetésére nem ment el, s akiért legjobb tudomása
szerint soha egy könnyet nem ejtett. Búfelejtő pitét sütött akkor
délután, amikor Trixie hullámos papagája nekirepült a fürdőszobai
tükörnek és a vécébe fulladt. Megcsinálta másnap reggel is, miután
először lefeküdt Sethtel.

Mégis, amikor ma elment a boltba, beszerezni a hozzávalókat,
azon kapta magát, hogy ott áll a sor közepén és semmi sem jut az
eszébe. A recept, amit ugyanolyan jól ismert, mint a saját nevét,
egyszerűen kitörlődött az emlékezetéből. Meg nem tudta volna
mondani, hogy kardamom kell-e bele vagy koriander. A tojásról
teljesen elfeledkezett.

Akkor sem lett könnyebb a helyzet, amikor hazaért, elővette a
kőedényt és tanakodni kezdett, hogy mi a csudát tegyen bele.
Bosszúsan telepedett le a konyhaasztalhoz, hogy leírja, amire a
receptből emlékezik, közben fájó tudatában volt a tátongó
hézagoknak és elmaradt összetevőknek. Anyja, aki huszonkét éves
korában halt meg, mindig azt mondta, hogy ha leírja a receptet,
azzal az erővel világgá is kürtölheti. Bele sem mert gondolni, hogy
most éppen az ő gondatlansága folytán szakad meg ez a
varázslatos hagyomány.

Már jó ideje meredt maga elé, amikor Trixie lejött a földszintre.
– Mi lesz ebből? – kérdezte, ahogy végigmérte az ötletszerű

hozzávalókat a konyhapulton.
– Búfelejtő pite – sóhajtott Laura.
Trixie összeráncolta a homlokát.
– Hiányzik az ecet. Meg a répa. És a fűszerek fele. – Behátrált

a kamrába és kihúzkodta a fűszertartókat. – Nem beszélve a
csirkéről.

A csirke. Azt hogyan felejthette el?



Trixie keverőtálat vett elő, hogy nekiálljon kimérni a lisztet és a
sütőport a tésztához.

– Nincs Alzheimered, ugye?
Laura nem emlékezett rá, hogy megtanította volna lányának a

Búfelejtő pite elkészítését, Trixie mégis bal kézzel keverte a tésztát,
és behunyta a szemét, ahogy kitöltötte a tejet. Laura felkelt az
asztaltól és nekiállt meghámozni a gyöngyhagymát, amit azért
megvett – csak hogy félúton elfeledje, miért is kezdett bele.

Túlságosan lekötötte, hogy visszaemlékezzen Daniel arcára,
amikor végzett az első adag pitével, miután meghallotta az anyja
halálhírét. Ahogy a mély függőleges barázdák a szeme között
kisimultak, ahogy a keze megszűnt reszketni. Arra gondolt, hány
búfelejtésre lesz szüksége a családjának, amíg úgy-ahogy
normálissá válik. Arra gondolt, hogy anyja sosem tartotta
fontosnak elmondani a lényeget: egy lépés elmulasztásának súlyos
következményei lehetnek nemcsak a pite elfogyasztójára, de a
szakácsra nézve is.

Amint betakarták a pitét a felső tésztakéreggel és beleírták
nevük kezdőbetűit a vaníliarúddal, megcsörrent a telefon.

– Zeph az – élénkült fel Trixie. – Leteszed, ha felértem?
Kezébe nyomta a telefont, és Laura néhány pillanat múlva

már hallotta is, ahogy felvette odafent. Bármekkora kísértést érzett
a hallgatózásra, letette. Azután elfordult és észrevette a pitét, ami
csak arra várt, hogy megsüsse.

Mintha az égből pottyant volna a konyhapultjára.
– Tyű – mondta ki hangosan, mielőtt megvonta a vállát.

Felemelte, hogy becsúsztassa a sütőbe.
Egy órával később, amikor a pite már hűlt, ott sertepertélt

körülötte. Vacsorának szánta, mégis azon kapta magát, hogy villa
után kotorászik. Ami kóstolónak indult, falattá vált; ami falatnak
indult, roskadozó villa lett. Csak úgy tömte a szájába, még a
nyelvét is megégette. Addig evett, amíg egy morzsa sem maradt a
sütőtálban; amíg el nem tűnt az összes répa, fokhagyma és vajbab.
És még ekkor is tudott volna enni.

Erről is elfeledkezett: az ember akármennyit is ehet a búfelejtő
pitéből, sohasem lakik jól vele.



 
* * *

 
Amikor Venice Prudhomme meglátta a laborba toppanó

Bartholomew-t, még az előtt nemet mondott, hogy hallotta volna
a kérdést. Bármit is akar, nem ér rá. A kedvéért megsürgette a
randidrogtesztet, és már az se ment könnyen, de a labor éppen
akkor állt át a nyolclokuszos DNS-rendszerről a tizenhat lokuszos
rendszerre, így a várólista azóta legalább a kétszeresére nőtt.

Csak hallgasson meg, emelte fel a kezét megadóan
Bartholomew, mielőtt könyörgőre fogta.

Venice karba tett kézzel hallgatta. Azt hittem, nemi erőszakról
van szó.

Arról is volt, amíg meg nem halt az erőszaktevő és vizsgálni
nem kezdtük az öngyilkosságot.

Miből gondolja, hogy ismeri az elkövetőt?
Az áldozat apja az, felelte Bartholomew. Ha a maga kölykét

erőszakolnák meg, mint csinálja azzal, aki elkövette?
A végén Venice még mindig nemet mondott. Idő kell egy teljes

körű DNS-teszthez, még akkor is, ha előreveszi. A nyomozó
kétségbeesése mégis megindíthatta, mert hozzátette, hogy azért
adhat valamit, amin el tud indulni. Benne volt a tizenhat lokuszos
rendszer bevezetését végző bizottságban, és megmaradt néhány ott
használatos eszköze. A DNS-mintavétel nem különbözött; később
a többi génhelyre is le tudta futtatni az elemzést, ha labor végre
lélegzethez jutott.

Bartholomew elaludt, miközben arra várt, hogy lefusson a
teszt. Hajnali négykor Venice letérdelt mellé és felrázta.

– A jó hírt mondjam vagy a rosszat?
Felsóhajtott.
– A jót.
– Megvan az eredménye.
Ezt kiváló hírnek találta. A törvényszéki szakértő korábban azt

közölte vele, az áldozat kezén talált por és üledék olyan mértékben
beszennyezte a vért, hogy a DNS-vizsgálatot talán el sem lehet
végezni.



– Mi a rossz hír?
– Nem stimmel a gyanúsított.
Értetlenül nézte.
– Honnan tudja? Még nem is adtam oda a Daniel Stone-tól

származó mintát.
– Talán a kölyök, akit megerőszakoltak, még az apjánál is

jobban szomjazott a bosszúra. – Venice odatolta elé az
eredményeket. – Elvégeztem az amelogenintesztet – ezt hajtjuk
végre a sejtmag-DNS-en, hogy meghatározzuk a nemet. Márpedig
a fickó, akitől a vérminta ered. – Venice felnézett rá. – Nos, ez a
fickó igazából nő.

 
Zephyr beavatta a részletekbe. Az istentisztelet kettőkor

kezdődik a betheli metodista templomban, ezt követi maga a
temetés a Westwindben. Azt mondta, aznap korábban lesz vége a
tanításnak, olyan sokan el akarnak menni. A hokicsapat hat elsős
tagját kérték fel koporsóvivőnek. Kegyelet ürügyén három elsős
lány feketére festette a haját.

Trixie egyszerű tervet dolgozott ki: átalussza Jason temetését,
még ha ehhez be is kell vennie egy egész doboz altatót. Lehúzta a
redőnyöket, mesterséges éjszakát kreált és bemászott a takarók alá
– csak hogy egy perccel később lerángassa őket magáról.

Azt hiszed, ennyivel megúszod?
Tudta, hogy ott áll az ágyánál, mielőtt még a szemét kinyitotta

volna. Jason ezúttal a fiókos szekrénynek támaszkodott, egyik
könyökével félig belesüppedt a fába. A szempárja szinte teljesen
elhalványult; csak lyukak tátongtak a helyén, mélyen, akár az
égbolt.

– Az egész város elmegy – suttogta Trixie. – Észre se veszed,
hogy nem vagyok ott.

Jason leült a takaróra. Hát te, Trix? Észreveszed majd, ha
már nem leszek itt?

Az oldalára fordult, és azt kívánta, bár ne lenne itt, de máris
érezte, ahogy hozzábújt, ahogy a szavai fagyként csipdesték a
fülét. Ha nem jössz el, suttogta, honnan tudjam, hogy tényleg
elmentem?



Nem sokkal ezután érezte, ahogy eltűnt és magával vitte a
szoba minden levegőjét. Zihálva kelt fel és tárta ki a szobája
ablakát. Mínusz hét fok volt odakint, a szél a függönyt tépdeste.

Megállt az ablakban, onnan nézte az embereket, ahogy fekete
ruhában kilépnek házaikból és útnak indulnak, mintha autóikat
egy óriási mágnes vonzaná a város felé.

Lehámozta magáról a ruhát, és borzongva állt meg a
gardróbban. Mit visel az ember élete egyetlen szerelmének
temetésén? Zsákvásznat és hamut, csaláninget és töviskoszorút?
Igazából egy láthatatlanná tévő köpenyre lenne szüksége, amilyet
apja gyakran rajzol a hőseinek – valamire, amitől mások nem
mutogatnak rá és súgnak össze a háta mögött, hogy mindenről ő
tehet.

Egyetlen sötét ruhájának túl rövid volt az ujja, ezért fekete
nadrággal és matrózkék kardigánnal párosította. A hó miatt
mindenképp hótaposót kell viselnie, az meg hülyén nézne ki
szoknyával. Nem tudta, képes-e lesz rá – ott állni Jason sírjánál,
míg az emberek úgy adogatják körbe a nevét, mint a bonbont –,
azt viszont tudta, hogy ha hű marad eredeti tervéhez és nem
hagyja el a szobáját, ez az egész örökké kísérteni fogja.

Még egyszer körülnézett – a fiókos szekrény tetején, az ágy
alatt és az íróasztalon –, próbálta fellelni, amiről tudta, hogy még
hiányzik, de végül a bátorsága nélkül kellett távoznia, különben
reménytelenül elkésett volna.

Lázadó korszakában megtanulta, melyik csikorgó padlódeszka
az esküdt ellensége és melyik őrzi meg a titkait. A legtrükkösebb
éppen a műterem előtt feküdt az útjába – néha már arra gondolt,
hogy apja külön ezt kérte a kivitelezőtől, mintha a jövőbe látott
volna. Ha egyetlen nesz nélkül akart itt elaraszolni, egészen a
falhoz kellett lapulnia, majd átlósan átvágni és remélni, hogy nem
ütközik neki a korlátnak. Azután már csak a harmadik és hetedik
lépcsőfokot kellett átlépnie, hogy szabad legyen. A busz
háromsaroknyira állt meg és egyenesen bevitte a városba, ahol
rövid séta vezetett a templomig.

Apja ajtaját zárva találta. Vett egy nagy levegőt, araszolt és
átvágott, majd hangtalanul letipegett a lépcsőn. A fedett tornác



padlója úgy nézett ki, mintha kerékbe törtek volna valakit:
mindenfelé szétszórt csizmák, sorsukra hagyott kabátok,
félrehajított kesztyűk hevertek. Kiválasztotta a halomból, ami neki
kellett, sálba bugyolálta arcának alsó felét, és óvatosan kinyitotta
az ajtót.

Apja az autójában ült, járó motornál, mintha egész idő alatt
csak rá várt volna. Amit meglátta, leengedte az elektromos
ablakot.

– Pattanj be.
Közelebb lépett a kisteherautóhoz és bekémlelt.
– Hová mész?
Apja átnyúlt az ülés felett, hogy kinyissa neki az ajtót.
– Ahová te. – Ahogy hátrafordult az ülésben, hogy letolasson

a felhajtóról, Trixie látta a téli dzseki alól kikandikáló inggallért és
nyakkendőt.

Kétsaroknyi utat néma csendben tettek meg. Végül nem bírta
tovább.

– Hogyhogy el akarsz jönni?
– Nem akarok.
Trixie elnézte a kerekek által felvert kavargó hópihéket, ahogy

az út biztonságos közepén kerestek menedéket. Pontokban
egyesültek a felfestett vonalak között – egy titkos morze-kódban,
megfejtésként apja válaszának kimondatlanul hagyott másik
feléhez: De te akarsz.

 
Laura a tanáriban ült és azt kívánta, bárcsak tizedannyi esze

lenne, mint azoknak a vénlányoknak, akik az Annie levelesládáját
szerkesztik. Úgy tűnt, ők a kisujjukból kiráznak minden választ.

A Jason halála utáni napokban szinte megszállottja lett a
tanácsadó rovatnak, ami éppoly elmaradhatatlan része lett a
reggeli rutinnak, mint a kávé. A menyem a házassága előtt még
négyes méret volt, most már plusz plusz pluszos. Csodálatos
ember, de nagyon aggaszt az egészsége. Adtam neki könyveket és
aerobicvideókat, de egyik se használ. Mit csináljak? — Soványka
Savannah-ból.

A tizennégy éves fiam bokszeralsó helyett elkezdett tangaszerű



selyembugyit hordani, amit egy katalógusban talált. Ez valami új
divat, ami még nem ért el hozzánk, vagy kezdhetek aggódni, hogy
nővé akarja operáltatni magát? — Nyugtalan Nevadából.

A halálos ágyán a nagynéném rám bízott egy titkot, eszerint
az anyám egy házasságtörő viszonyból született. Mondjam el
neki, hogy ő is tudja az igazat? — Kétségbeesett Kaliforniából.

Laura rögeszméje részben abból a tudatból táplálkozott, hogy
nemcsak az ő fejében rajzanak megválaszolatlan kérdések. A
levelek némelyikét frivolnak találta, másokat megindítónak, de
valamennyi mögött ott lappangott az egyetemes igazság: életünk
bármely, tetszőleges keresztútján hajlamosak vagyunk rossz
döntést hozni.

Kinyitotta az újságot a megfelelő oldalon, tekintetével
végigsiklott a Marmaduke képregényen és a keresztrejtvényen,
hogy megtalálja a tanácsadó rovatot – aztán kis híján kiöntötte a
kávéját. Viszonyom volt valakivel. Nemrég ért véget, és már
nagyon bánom. El akarom mondani a férjemnek, hogy
újrakezdjünk mindent. Jó ötlet ez? — Bűnbánó Burbankből.

Emlékeztetnie kellett magát, hogy lélegezzen.
Nem győzzük eleget hangsúlyozni, jött a tanácsadó válasza,

hogy amiről nem tudunk, az nem fáj. Ön máris megcsalta a
férjét. Úgy gondolja, tisztességes dolog fájdalmat okozni neki csak
azért, hogy tiszta legyen a lelkiismerete? Viselkedjen felnőttként!
Viselje a következm ényeket!

A szíve olyan hangosan zakatolt, hogy a szobában biztosan
mindenki őt bámulta.

Eddig nagyon vigyázott, nehogy feltegye magának a kérdést,
amit kellett volna: ha aznap éjjel Trixie-t nem erőszakolják meg és
Daniel nem hívja fel az irodájában, miután szakított Seth-tel –
bevallja valaha is? Magában tartogatja, mint egy követ a
gyomrában, mint egy rákos daganatot, ami felfalja az emlékeit?

Amiről nem tudunk, az nem fáj.
Az a probléma azzal, ha kimondjuk, ami a szívünket nyomja,

hogy azt hisszük, ezzel fátylat borítunk a múltra és elölről
kezdhetjük, csakhogy ez sohasem így működik. Ami egyszer
megtörtént, nem lehet kitörölni. Most már ő is tudta, hogy a



szégyenfolt örökre megmarad – látni a másik tekintetében,
valahányszor ránk néz, mielőtt még eszébe jutna leplezni a
csalódottságát.

Arra gondolt, amit nem mondott el Danielnek; amit ő nem
mondott el neki. Egy házasságban a legjobb döntések sosem a
becsületen alapulnak, hanem az igazság által okozott károk pontos
felmérésén, melyek a hallgatás útján elkerülhetők.

Nagy gonddal összehajtotta, majd a hajtás mentén óvatosan
eltépte a lapot. Addig folytatta ezt, amíg teljesen ki nem vágta a
tanácsadó rovatot. Összehajtogatta és melltartója pántja alá
csúsztatta. A nyomdafesték elkenődött az ujjaitól, mint máskor is,
ha újságot olvasott. Elképzelte a tetoválást, ahogy beleivódik
bőrébe, húsába és csontjába, amíg el nem ér a szívéig – mint egy
figyelmeztetés, egy emlékeztető, hogy soha többé ne kövesse el ezt
a hibát.

 
– Kész vagy? – kérdezte Daniel.
Trixie már öt perce ült a kocsiban és nézte a kis metodista

templomba áramló, egyre zsúfoltabb tömeget. Bement az
igazgató, ahogyan a polgármester és a tanácstagok is. Két helyi
tévéadó is tudósított a templom elől; Daniel felismerte a
riportereket az esti híradóból.

– Igen – felelte Trixie, de meg sem moccant.
Daniel kivette a slusszkulcsot, mielőtt kiszállt. Az utas felőli

oldalra került és kinyitotta az ajtót, hogy kicsatolja Trixie
biztonsági övét, mint kiskorában. Megfogta a kezét, ahogy kilépett
a hirtelen támadt hidegbe.

Három lépést tettek meg.
– Apu – torpant meg Trixie. – Mi lesz, ha nem megy?
Bizonytalansága láttán Daniel legszívesebben felkapta és

elrejtette volna a kocsiban, hogy többé senki se bánthassa, de –
mint azt a maga kárán megtanulta – ez nem történhetett meg.

Átkarolta a derekát.
– Akkor megteszem helyetted én. – Felvezette a templom

lépcsőin, túl a tévékamerák döbbenettől elkerekedő objektívjain, túl
a sziszegő és pisszegő embertorlaszon, egészen odáig, ahol lennie



kellett.
 

* * *
 

Mialatt odabent az összes gyászoló figyelme átlendült a
liliomokkal borított koporsóról a kétszárnyú ajtón át belépő lányra,
a magára maradt Mike Bartholomew kilépett az öreg tölgy mögül,
hogy lekuporodjon a lábnyomok mellé, melyeket Daniel és Trixie
Stone hagyott a hóban. Elhelyezte vonalzóját a legélesebben
kirajzolódó kisebbik lenyomat mellett, majd elővette zsebéből a
kamerát, hogy készítsen néhány képet. Ezután lefújta a nyomot a
viasszal, majd hagyta megszáradni a vörös bőrkérget, mielőtt
kiöntötte a fogorvosi gipsszel.

Mire a gyászolók autóikba ültek és a kocsisor megindult a
temető felé, Bartholomew már az őrs felé tartott abban a
reményben, hogy Trixie Stone hótaposója hagyta azt a titokzatos
lábnyomot Jason Underhill halálának helyszínén.

 
– Boldogok, a kik sírnak – szólt a pásztor –, mert ők

megvígasztaltatnak.
[2]

Trixie még görcsösebben próbált a templom hátsó falába
olvadni, ahonnan semmit sem látott a rengeteg embertől, aki eljött
Jason búcsúztatására. Nem kellett látnia a fénylő koporsót. Nem
kellett látnia Mrs. Underhillt, akiben csak a férje tartotta a lelket.

– Testvéreim, azért gyűltünk ma össze, hogy megnyugvásként
és támaszként szolgáljunk egymás számára a veszteség órájában...
s mindenekelőtt, hogy megemlékezzünk Jason Adam Underhill
földi életútjáról, és dicsőítsük az Urat azért a kegyelemért,
amelyben Jézus Krisztus által ő is részesülhet.

A lelkipásztor szavait zavart köhécselés pontozta a férfiak
részéről, akik megfogadták magukban, hogy nem fognak sírni, és
elcsukló zokogás a nők részéről, akik túl jól ismerték magukat
ahhoz, hogy ilyen ígéretet tegyenek.

– Jason áldott ifjú volt, aki egész lényével beragyogta a
világot. Emlékezzünk arra, hogyan derítette fel napunkat egy jól



sikerült tréfával és milyen odaadást tanúsított minden iránt, amibe
csak belefogott. Emlékezzünk a szerető fiúra és unokára, a
gondoskodó unokatestvérre, az állhatatos barátra. Emlékezzünk a
tehetséges sportolóra és szorgos diákra, ám mindenekelőtt
emlékezzünk arra, hogy Jason rövidre szabott földi életútja során
megérintett mindnyájunkat.

Amikor őt először érintette meg, a kocsijában ültek, és Trixie
titokban vezetni tanult. Csak a váltás után szabad felengedni a
kuplungot, magyarázta Jason, ahogy a kis Toyota
körbeugrándozta az üres parkolót. Talán várnom kéne, amíg
tizenhat leszek, sóhajtott fel Trixie, amikor kismilliomodszor
fullasztotta le a motort. Jason összefűzte ujjait az övével és vezette
kezét a váltáskor, amíg már másra se tudott gondolni, csak a
tenyeréből belésugárzó forróságra. Minek várni? vigyorodott el
Jason.

A lelkész szavai indaként terjengtek.
– Jeremiás siralmainak harmadik részében olvashatjuk: „És

kizártad lelkem a békességből; elfeledkeztem a jóról. És mondám:

Elveszett az én erőm és az én reménységem az Úrban.”
[3]

 Mi,
akiket Jason magunk mögött hagyott, csak arra tudunk gondolni,
hogy e gondolatok nehezedtek az ő szívére is, amikor úgy
gondolta, nincs számára más kiút.

Trixie behunyta szemét. Egy csillagfürtös mezőn, a jégpálya
mögött veszítette el a szüzességét, ahová a Zamboni jégsimító által
felmart havat borították, hogy a szeptemberi virágok közé idézzék
a telet. Jason elkérte a kulcsot a gondnoktól és korcsolyázni vitte,
miután a pálya aznapra bezárt. Bekötötte a korcsolyacipőjét és
arra kérte, hogy hunyja be a szemét, azután megfogta a kezét,
hogy olyan sebesen száguldjon hátrafelé, mintha a föld magja felé
zuhannának. Dőlt betűket írunk a jégre, árulta el az egyik hosszú
egyenesben. El tudod olvasni? Hatalmas hurkot írt le, széles íveket
és karcsú betűszárakat. SZERETEK? olvasta ki Trixie, mire Jason
elnevette magát. Majdnem. Később, azon a mezőn, a hóból emelt
domb rejtekében, Jason megint csak villámgyorsan mozgott, s
ezúttal nem tudta tartani vele a lépést. Amikor belefurakodott,



elfordította a fejét és egy rezgő szárú csillagfürtöt nézett, hogy
Jason ne tudja meg, milyen fájdalmat okoz.

– Az elmúlt napokban mi, Jason családtagjai és barátai,
valamennyien a halálát övező kérdésekkel viaskodtunk, kicsit talán
át is éreztük azt a fájdalmat, amit őt kínozta legutolsó, sötét
óráiban. Talán eszünkbe jutott, amikor utoljára beszéltünk vele.
Talán elmerengtünk azon, hogy talán mondhattunk vagy
tehettünk volna valamit. Változtatott volna bármin is?

Hirtelen maga előtt látta Jasont, ahogy odaszegezte Zephyr
nappalijának fehér szőnyegéhez. Ha akkor éjjel lett volna mersze
odanézni, látta volna az állkapcsán kibomló véraláfutásokat, az
arcáról leolvadó mosolyt?

– A Te kezedbe ajánljuk, ó Kegyelmes Urunk, alázatos szolgád,
Jason Underhill lelkét, és imádkozunk, hogy fogadd őt be
gyermekedként.

Ajkai az övére préselődtek, de földtől és kukacoktól bűzlöttek.
Ujjai olyan erővel vájtak a csuklójába, hogy lenézett és csak a
csontjait látta, amint a hús lehámlott róluk.

– Áraszd ki rá sosem múló kegyelmedet, adj neki örök
békességet és örök életet a Te világosságodban.

Próbált újra felkapaszkodni a lelkész szavainak hullámára. Ő
is vágyott a világosságra, de csak az éj feketéjét és kékjét látta,
amikor Jason nála kísértett. Vagy talán azokat az éjszakákat látta,
amikor önként ment hozzá? Lassan minden egybemosódott. Nem
tudta már különválasztani a valóságos Jasont a szellemalaktól;
nem tudta kibogozni, mit akar és mit nem.

Talán mindig is így volt.
A sikoly olyan mélyről tört elő, hogy azt hitte, csak rezonancia

– mint egy hangvilla, ami nem képes abbahagyni a remegést.
Nem értette, hogy a hang kibuggyant minden eresztékén, kiáradt
és szökőárként ragadta el Jason koporsóját. Nem tudta, hogy
térdre rogyott és az egész gyülekezet egy emberként fordult felé,
mint azelőtt, hogy a szertartás megkezdődött. Nem bízott
érzékeiben, hogy higgyen a lelkész által megidézett megváltóban,
aki alászállt a templomba és kimenekítette a szabadba, hogy újra
lélegzethez jusson – csak amikor már összeszedte minden merszét,



kinyitotta a szemét és meglátta önmagát, apja ölelő karjának
biztonságában.

 
A lábnyomok egyeztek, csak sajnos egy Sorel hótaposó hagyta

mindkettőt, amilyet szinte mindenki viselt Maine állam területén.
A talpon nem talált árulkodó repedéseket vagy becsípődött
kavicsokat, ami kétséget kizáróan bizonyította volna, hogy a lány
járt azon a hídon Jason Underhill öngyilkosságának éjszakáján,
nem pedig valaki más, akinek szintén harminckilences a lába és
ezt a márkát kedveli.

Mint a nemi erőszak áldozatának, Trixie-nek lehetett elég
indítéka, de önmagában a lábnyom – amit több száz másik
városlakó is hagyhatott – még nem győzi meg a bírót arról, hogy
elrendelje előzetes letartóztatását.

– Tűnj el onnan, Ernie – szólt rá a csüngőhasú malacra, akit
elhozott magával. Ha egészen őszinte akart lenni, egy vérbeli profi
sosem sétáltatta volna a csüngőhasú malacát egy bűntett
színhelyén, de lassan már megállás nélkül dolgozott, és nem
hagyhatta tovább egyedül Ernestine-t. Úgy gondolta, amíg távol
tudja tartani a helyszínelők által elkerített területtől, nem lesz
semmi gond.

– Ne menj a víz közelébe – kiáltott utána még egyszer. A
malac vetett rá egy unott pillantást, mielőtt lekocogott a
folyópartra. – Helyes – biztatta –, fulladj csak bele. Szerinted
érdekel?

Azért kihajolt a korláton, hogy lássa, amint elindul a folyó
mentén. Az a pont, ahol Jason betörte a jeget, újra befagyott, csak
áttetszőbbnek tűnt a többi területnél. A hóba leszúrt neonsárga
zászlók jelölték a helyszín északi peremét.

Laura Stone alibijét már ellenőrizte – a telefonbeszélgetések
alapján az egyetemen tartózkodott, majd egyből hazament –,
ugyanakkor több szemtanú is látta Daniel és Trixie Stone-t az
adventi vásáron. Egy sofőr ráadásul mindkettőjüket kiszúrta egy
parkolóban, Jason Underhill társaságában.

Trixie meggyilkolhatta Jasont, dacára a méretkülönbségnek. A
kölyök alig állt a lábán, egyetlen, jól irányzott lökés átbillenthette a



korláton. Ez persze nem magyarázta meg Jason sebeit és
zúzódásait, de ezekért nem is Trixie-t tette felelőssé. Az eset nagy
valószínűséggel így történt: Jason kiszúrta Trixie-t a városban és
beszélni próbált vele, Daniel Stone azonban belerondított a tervébe,
amikor péppé verte. Jason elmenekült, Trixie pedig követte a hídig.

Eleinte úgy gondolta, Daniel hazudott arról, hogy aznap este
nem találkozott Jasonnel a városban, és Trixie csak azért beszélt a
verekedésről, hogy fedezze az apját – de ha fordítva történt? Ha
Trixie igazat mondott, Daniel pedig – abban a tudatban, hogy a
lánya az est korábbi részében kapcsolatba került Jasonnel – azért
hazudott, hogy őt fedezze?

Ernestine hirtelen kaparni kezdett, orrával bökdöste a földet.
Isten tudta csak, mit talált – az egyéni csúcsa egy döglött egér volt,
amit a garázs alapja alól ásott ki. Mike mérsékelt érdeklődéssel
figyelte, ahogy a koszos hó halomba gyűlt az állat mögött.

Azután valami rákacsintott.
Leszánkázott a meredek partoldalon, gumikesztyűt csattintott

a kezére, és előhúzott a hóbuckából egy férfi karórát.
Egy Eddie Bauert, királykék óralappal és fonott vászonszíjjal. A

csatja hiányzott. Hunyorogva nézett fel a hídra, próbálta
felrajzolni a röppályát, amelyet leírva az óra idekerülhetett. Talán
Jason keze a korlátnak csapódott, akkor tört el a csat? A
törvényszéki szakértő szálkákat talált a fiú körme alatt – az óráját
is elveszíthette, olyan kétségbeesetten próbált megkapaszkodni?

Elővette mobilját és kikereste a szakértő számát.
– Itt Bartholomew – köszönt be, amint Anjali felvette. –

Jason Underhill viselt karórát?
– Amikor behozták, nem.
– Most találtam egyet a helyszínen. Meg lehet valahogy

állapítani, hogy az övé volt-e?
– Tartsa. – Bartholomew hallotta, ahogy a papírjai között

matat. – Előttem vannak a boncoláskor készült fotók. A bal
csuklón a bőr egy sávban világosabb, mint a kar többi részén.
Miért nem kéri meg a szülőket, hogy azonosítsák?

– Az lesz a következő. – Miután letette és elkezdte becsúsztatni
az órát egy műanyag zacskóba, észrevett valamit: egy hajszál



akadt be a felhúzógomb mögé.
Két centi hosszú lehetett és vastag szálú. A hajhagyma alapján

tövestől tépődött ki.
Maga elé képzelte a nyerő amerikai szupersztár Jasont,

hollófeket e haját és kék szemét. Az összehasonlítás kedvéért fehér
ingujjához emelte az órát. Legnagyobb megkönnyebbülésére a
hajszál vörös volt, mint a naplemente. Vörös, mint a harag. Vörös,
mint bármely más hajszál Trixie Stone fején.

 
– Kétszer egy héten? – Daniel a homlokát ráncolta, amikor

kinyitotta az ajtót és újra Bartholomew nyomozót találta a
tornácon. – Megütöttem a főnyereményt.

Még nem vette le a temetésen viselt inget, de már
megszabadult a nyakkendőtől, amit az egyik konyhai szék
háttámlájára vetett. Érezte, ahogy a nyomozó a válla felett
végigpásztázza a házat.

– Van egy perce, Mr. Stone? – tudakolta Bartholomew. – S ha
már itt tartunk. hol van Trixie? Jó lenne, ha ő is csatlakozna
hozzánk.

– Alszik – közölte Daniel. – Elmentünk Jason temetésére, ahol
nagyon felzaklatta magát. Amint hazaértünk, egyből lefeküdt.

– A felesége?
– Az egyetemen. Azt hiszem, be kell érnie velem.
Bevezette a nappaliba a nyomozót, leültette, és helyet foglalt

vele szemben.
– Nem számítottam rá, hogy eljönnek Jason temetésére –

jegyezte meg Bartholomew.
– Trixie ötlete volt. Szerintem így próbálta lezárni a dolgot.
– Azt mondja, felzaklatta magát a szertartáson?
– Túl sok volt ez neki, mármint érzelmileg. – Daniel habozni

kezdett. – Felteszem, nem emiatt jött ide.
A nyomozó megrázta a fejét.
– Mr. Stone, ön azt mondta, hogy az adventi vásár estéjén

nem találkozott Jason Underhill-lel, Trixie viszont úgy emlékezett,
hogy ön és Jason összeverekedett egymással.

Daniel érezte, ahogy minden vér kiszalad az arcából. Mikor



beszélt Bartholomew Trixie-vel?
– Feltételezem, hogy a lánya hazudott.
– Nem, én hazudtam. Attól féltem, hogy letartóztat testi

sértésért.
– Trixie azt is mondta, hogy Jason elmenekült.
– Így történt.
– A lánya követte őt, Mr. Stone?
Daniel értetlenül pislogott.
– Mi?
– A lánya követte Jason Underhillt a hídhoz?
Emlékezett az autó fényszórójára, ahogy átsöpör rajtuk, majd

Jasont, ahogy kiszabadult a markából. Hallotta magát, ahogy
Trixie-t szólogatta, amikor ráébredt, hogy nincs ott.

– Dehogyis – felelte.
– Ez érdekes, ugyanis a hídon talált lábnyom, vér és hajszál

mind-mind a bűntett helyszínéhez kötik.
– Milyen bűntettről beszél? – kérdezte Daniel. – Jason

Underhill öngyilkos lett.
Míg a nyomozó lassan ráemelte a tekintetét, arra az egy órára

gondolt, amikor az eltűnése után Trixie-t kereste. Visszaemlékezett
a vágásokra a karján, melyekről feltételezte, hogy a saját kezével
ejtette őket, nem pedig valaki más próbált kétségbeesetten belé
kapaszkodni.

Lányára örökítette a gödröcskéket az arcán, a hosszú ujjait és
a fotografikus memóriáját – de mi mást még? Továbbadhatja egy
szülő a bosszúra, az indulatra, a szökésre hajlamosító gént?
Lehetséges, hogy egy rég eltemetett személyiségjegy a
legváratlanabb helyen bukkanjon fel – a lányában?

– Beszélni szeretnék Trixie-vel – jelentette ki Bartholomew.
– Ő nem ölhette meg Jasont.
– Remek – bólintott a nyomozó –, akkor bizonyára nem

bánja, ha vérmintát veszünk tőle és azt összevetjük a helyszínen
talált nyomokkal, hogy kizárhassuk ezt a lehetőséget. – Összefűzte
ujjait a térdén. – Esetleg megnézné, hogy hajlandó-e felkelni?

 
Bár a saját élete nem ezt igazolta, Daniel teljes szívéből hitte,



hogy még megmentheti a lányát, ha már akkor éjjel nem mentette
meg – az univerzum igenis tartozik neki ennyivel. Szerezhetnek
egy jó ügyvédet; elszökhetnek Fidzsire, Guadalcanalra vagy
valahová, ahol sosem találnak rájuk. Megtehetnek bármit, csak ki
kell dolgoznia egy tervet.

Ennek első lépéseként beszél Trixie-vel, még a nyomozó előtt.
Miután meggyőzte Bartholomew-t, hogy várjon a nappaliban

– Trixie még a saját árnyékától is fél –, elindult az emeltre.
Reszketett és rettegett attól, mit fog mondani, de még inkább, hogy
mi lesz Trixie válasza. Minden újabb lépcsőfokon a szökési
útvonalakat latolgatta: a padlás, a hálószoba erkélye. Összekötött
és az ablakon kidobott lepedők.

Úgy döntött, egyenesen rákérdez, míg a legszebb álmából
ébredezik, majd a válasz függvényében vagy lekíséri
Bartholomew-hoz, hogy bebizonyítsa, mekkorát téved, vagy elviszi
a Föld legtávolabbi pontjára.

A szoba ajtaját zárva találta; ahogy rápréselte a fülét, nem
hallott semmit.

Miután hazajöttek a temetéstől, leült az ágyra, és Trixie
összegömbölyödött az ölében, ahogy régen, amikor csikart a hasa,
ő pedig addig simogatta, amíg álomba nem sírta magát. Lassan
fordította el az ajtógombot, hogy csak fokozatosan ébressze fel.

Először a dermesztő hideg tűnt fel. Másodszor a szélesre tárt
ablak.

A szobában mintha sarkvidéki vihar tombolt volna.
Összegyűrt ruhák szóródtak szét a padlón; lepedők gyűrődtek össze
az ágy végében. Szemfestékek, fecnik és magazinok egy halomban
– a hiányzó hátizsák tartalma. A fogkefe és a hajkefe sehol. Kiürült
a kis cserépedény is, amiben Trixie a pénzét tartotta.

Meghallotta a nyomozót odalent? Vagy még Bartholomew
érkezése előtt elment? Hiszen csak gyerek, milyen messzire juthat?

Az ablakhoz lépett és követte a menekülés cikkcakkos
útvonalát: a párkánytól a tetőn át a juharfa kinyúló ágáig, majd
keresztül a pázsiton a letakarított aszfaltig, ahol elvesztek a
nyomok. Arra gondolt, amikor meglátta karján a vágásokat. En
így menekülök el.



Rettegve nézte a lefagyott tetőt. Meg is halhatott volna.
Nyomában ott lihegett a másik gondolat: Még megtörténhet.
Ha sikerül eljutnia valahová, ahol senki sem állítja meg; ha

tablettákat vesz be, felvágja a csuklóját vagy elalszik egy
szénmonoxid felhőben.

Senki sem az, akinek gondoljuk. Igaz ez rá; igaz talán Trixie-re
is. Talán – bármit akart hinni, bármiben reménykedett –
mégiscsak ő ölte meg Jasont.

És ha nem ő találja meg elsőnek?
És ha ő?











 
 
 

Eléggé benne jártak a decemberben, hogy minden rádióadón
csak karácsony énekek menjenek. Trixie közvetlenül a vezetőülés
felett rejtőzött, abban a kis előrenyúló dobozban, ami a fülkére ült
rá. A tejgazdaságban szúrta ki a teherautót, nem sokkal a
középiskolai futópálya után. Mivel nem látott senkit és az ajtó
tárva-nyitva állt, bemászott és elbújt ebben a zugban, még egy kis
szalmát is húzott magára.

Két borjút rakodtak be a teherautóba; nem az alsó szintre,
ahogy várta, hanem felülre, ahol a szűkös kis dobozban ő is
összegömbölyödött – talán azért, hogy ne álljanak fel menet
közben. Miután elindultak, kidugta fejét a szalmából, hogy
szembetalálja magát az egyikkel. Szeme bolygóként lebegett előtte,
de amikor kinyújtotta fejé az ujját, a borjú buzgón szopni kezdte.

A következő farmon, jó tízpercnyire onnan, megtermett
Holstein bicegett fel a rámpán a teherautó hátuljára. Felnézett rá
és elbődült.

– Nagy kár érte – jegyezte meg a sofőr, míg a gazda hátulról
tolta a tehenet.

– Ja, rátévedt a jégre. Na, eridj már! – Azután az ajtó
bevágódott és minden elsötétült.

Nem tudta, merrefelé mennek, de nem is nagyon érdekelte.
Ezt megelőzően nem jutott messzebb a Maine Plázánál.
Belegondolt, az apja keresi-e már. Bárcsak felhívhatná és
elmondhatná neki, hogy jól van, de ilyen körülmények között nem
telefonálhat. Mármint soha.

Rádőlt az egyik borjú sima oldalára. Fű, takarmány és
napfény illatát érezte, s valahányszor a jószág levegőt vett, vele
együtt emelkedett és süllyedt. Eltűnődött, hová vihetik a teheneket.
Talán egy másik farmon töltik a karácsonyt; talán beállítják őket
egy betlehembe. Elképzelte a feltáruló ajtókat és a ropogós
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kezeslábast viselő munkásokat, ahogy leterelik őket. Megtalálják őt
is, friss tejjel és házi készítésű fagyival kínálják, közben eszük
ágában sincs megkérdezni, mit keres a marhaszállító hátuljában.

Ő sem értette igazán. Jason temetésén szúrta ki a nyomozót,
aki azt hitte, elrejtőzhet előle. Amikor pedig mindenki azt hitte,
hogy alszik, kiállt az erkélyre és hallgatta, mit mond az apjának.

Épp eleget hallott ahhoz, hogy elhúzza a csíkot.
Kicsit még büszke is volt magára. Ki hitte volna, hogy képes

lesz elszökni autó nélkül, alig kétszáz dollárral a zsebében? Sosem
képzelte magát olyan embernek, aki jól reagál a váratlan
helyzetekre – de hát senki sem tudja, mi mindenre képes, amíg el
nem jön az a bizonyos pillanat. Az élet váratlan helyzetek sorozata,
amikor az ember újra és újra meglepi magát.

Egy időre biztos elaludt, beékelődve a göbös térdek és
gömbölyödő hasak közé. Amikor a teherautó újra leállt, a két borjú
küszködve próbált felállni, amit a szűkös helyen sehogy sem
tehettek meg. Alatta bőgni kezdett a tehén, kitartott, mély hangon,
ami ágyúgolyóként pattogott a fémfalak között. Feltört plomba
zaja és éles csikorgás hallatszott, azzal a teherautó hátulja szélesre
tárult.

Hunyorogva nézett a fénybe és látta meg, amit addig nem. A
tehénnek eltört a jobb első lába, amit felszíjaztak a hasára; a két
borjú mellette egyformán hím volt, felnőve nem adhattak volna
tejet. Kikémlelt az ajtón, és pislogva olvasta ki a feliratot a felhajtó
végében: LaRue és Fiai Húsfeldolgozó, Berlin, NH.

Nem állatsimogatóba vitték a teheneket, nem is az öreg
MacDonald farmjára, ahogy eddig képzelte. Egy vágóhídra
érkeztek.

Lemászott az odúból, amivel megriasztotta az állatokat – nem
is beszélve a teherautó sofőrjéről, aki épp kiakasztotta a tehén
pányváját –, azután, mint akit puskából lőttek ki, végigrohant a
murvás felhajtón. Addig szaladt, amíg lángolni kezdett a tüdeje;
amíg eljutott egy porfészekbe, ahol a benzinkúttal szemközt
Burger King állt. A Burger Kingről eszébe jutottak a borjak, a
borjakról meg az, hogy vegetáriánus lesz, ha valaha kikeveredik
ebből a rémálomból.



Hirtelen sziréna harsant a háta mögött. Mozdulatlanná vált,
mintha kőből lenne, csak a tekintetével követte a közeledő
rendőrautó körbepásztázó kék fényeit.

Az autó elvisított mellette, egy másik, bajban lévő ember felé.
Kézfejébe törölte a száját, mielőtt nagy levegőt vett és gyalogolni
kezdett.

 
– Elment – közölte Daniel Stone kétségbeesett hangon.

Bartholomew szeme résnyire szűkült.
– Elment?
Követte Stone-t az emeletre, és megállt Trixie szobájának

ajtajában. Odabent mintha bomba robbant volna.
– Nem tudom, hol van. – Stone hangja elcsuklott. – Nem

tudom, hová ment.
Bartholomew a pillanat tört része alatt megállapította, hogy

ezúttal nem hazudik. Először is, egy percre se tűnt el a szeme elől;
ennyi idő alatt aligha szervezhette meg a lánya szökését.
Másodszor, láthatóan ugyanúgy megdöbbent a lány eltűnésén, sőt
máris a hisztéria határán járt.

Egy szemvillanásnyi időre azon is eltűnődött, miért szökik el
egy kamaszlány, akinek nincs semmi rejtegetni valója – azután
eszébe jutott, milyen érzés volt megtudni, hogy a lánya nem az,
akinek hitte, és máris magasabba fokozatba kapcsolt.

– Mikor látta utoljára?
– Amikor aludni ment. fél négy körül? Jegyzetfüzetet vett elő.
– Mi volt rajta?
– Nem tudom. Biztos átöltözött a temetés után.
– Van róla egy friss fényképe?
Követte Stone-t a földszintre, és elnézte, ahogy végigfutatta

ujját a nappali polcán sorakozó kötetek gerincén, amíg rá nem
talált az általános iskola nyolcadikos évkönyvére. Forgatni kezdte a
lapokat, egészen az S betűig. Igazolványképek és néhány tárca-
kompatibilis fotó bukott ki.

– Nem jutottunk el odáig, hogy bekeretezzük őket –
mormolta.

Trixie mosolygós arca úgy ismétlődött, mint egy Andy



Warhol-nyomaton. A lány a képen csattal tűzte hátra hosszú,
vörös haját, és a mosolya kicsit túl szélesre is nyílt, kilátszott
mögüle csorba elülső foga. A lányt a képen sosem erőszakolták
meg. Talán még meg sem csókolták.

Bartholomew-nak úgy kellett kifejtenie a képet Stone kezéből.
Mindketten fájón tudatában voltak, milyen kevés választja el őt a
teljes összeomlástól. A gyermekünk miatt ontott könnyek nem
hasonlítanak semmi máshoz: kiégetik a torkunkat és a
szaruhártyánkat. Elvakítanak.

Daniel Stone meredten nézett rá.
– A lányom nem csinált semmi rosszat.
– Maradjon itthon – utasította, miközben tudta, hogy ez nem

válasz semmire. – Megtaláljuk.
 

* * *
 

A karácsonyi szünet előtti utolsó előadás is a bűnök körül
forgott.

– Van olyan vétek, amit Dante kihagyott? – tette fel a kérdést
Laura. – Léteznek olyan modern kori bűnök, amelyek 1300 körül
még nem lehettek ismertek?

Az egyik lány bólintott.
– A tudatmódosító szerek. Mármint nincs külön bugyor a

drogosoknak.
– Az ugyanaz, mint a mértéktelenség – szállt vitába egyik

társa. – Függőség mind a kettő, a szer nem számít.
– Kannibalizmus?
– Nem, az megvan Danténál – rázta a fejét Laura. – Uggolino

gróf. Hitszegéssel párosítva.
– Közúti veszély okozása?
– Filippo vakmerően hajtja a lovait. Az agresszív sofőrök korai

előfutára. – Laura körülnézett a néma előadón. – Talán nem is azt
a kérdést kell feltennünk, hogy vannak-e vadonatúj,
huszonegyedik századi bűnök, hanem hogy változott-e az idők
során a bűnök megítélése.

– Hát, a világ egészen más lett azóta – mutatott rá egy diák.



– Más lett, mégsem változott. Pénzéhség, gyávaság,
romlottság, mások irányításának vágya – mindez öröktől fogva
jellemez minket. Manapság egy pedofil már gyerekpornóoldalt
indít ahelyett, hogy a metróban mutogatná magát, és a gyilkos is
láncfűrésszel öl, nem a puszta kezével. A műszaki fejlődés kreatív
lehetőségeket teremt a bűnök elkövetésére, de ettől még maga a
bűn ugyanaz marad.

Egy fiú megrázta a fejét.
– Nem gondolja, hogy léteznie kéne egy külön körnek az

olyanok számára, mint Jeffrey Dahmer vagy Charles Manson?
– Vagy a valóságshow-k szereplői? – vetette fel valaki, mire

kitört a nevetés.
– Érdekes belegondolni, hogy Dante talán nem helyezte volna

olyan mélyre Jeffrey Dahmert, mint Macbethet. Vajon miért?
– Mert nincs súlyosabb bűn a hűtlenségnél és árulásnál.

Macbeth megölte a saját királyát, ember. Az olyan, mintha
Eminem hazavágná dr. Drét.

Irodalmi szempontból a diáknak igaza volt. A Pokolban a
vágyból és kétségbeesésből fakadó bűnök nem vontak maguk után
olyan súlyos büntetést, mint a hitszegés. A felső körök bűnösei
talán engedtek saját vágyaiknak és ösztöneiknek, de sosem mások
kárára. A pokol középső szintjén a bűnösök már erőszakos tetteket
hajtottak végre önmaguk és mások ellen, a legalsó szintet mégis az
árulóknak tartották fenn, akik a Dante szerint legsúlyosabb bűnbe
estek. Ide kerültek családjuk elárulói – akik megölték a testvérüket
vagy a szüleiket. Ide kerültek a hazaárulók – a világ összes kéme
és kettős ügynöke. Ide kerültek jótevőik elárulói – Júdás, Brutus,
Cassius és persze Lucifer, akik mind mentoraik ellen fordultak.

– Működik még Dante hierarchiája? – tette fel a kérdést
Laura. – Vagy azt gondoljuk, hogy modern világunkban
változtatni kellene a sorrenden?

– Szerintem nagyobb bűn lámpaernyőt csinálni egy másik
ember bőréből, mint ipari titkokat eladni a kínaiaknak – vélte az
egyik lány –, de lehet, hogy nincs igazam.

Egy másik megrázta a fejét.
– Nem látom be, miért lenne rosszabb a felségárulás annál,



mint amikor valaki megcsalja a férjét. Ha valaki félrelép, mégis
csak a pokol második szintjére kerül. Ez olyan. nem is tudom.
kevés.

– Nem szeretnék a pasid lenni – poénkodott valaki.
– A szándék a lényeg – szúrta közbe más. – Mint a gondatlan

és a szándékos emberölésnél. Ha valaki pillanatnyi felindulásból
követ el valamit, azzal még Dante is elnézőbb. Aki viszont előre
eltervezi az egészet, annak meszeltek.

Abban a pillanatban Laura, aki már egy évtizede tartotta ezt a
kurzust – mellesleg a legnépszerűbbet az egyetemen –, hirtelen
ráeszmélt, hogy mégiscsak van egy bűn, amit Dante kifelejtett,
pedig a pokol legmélyebb bugyraiba illene. Ha a legszörnyűbb bűn
mások elárulása, mit érdemelnek azok, akik önmaguknak
hazudnak?

Kellene egy tizedik kör: a pokol tűhegynyi csúcsa, végtelen
embertömegnek elég hellyel. Egymást taposhatnák itt az egyetemi
tanárok, akik borostyánnal futtatott elefántcsonttornyaikba
rejtőznek ahelyett, hogy szembenéznének a magánéleti
válságukkal. Akiknek a kislánya egyik pillanatról a másikra nőtt
fel. Akiknek a férje sosem beszélt a múltjáról, inkább üres
papírlapokra önti ki a nyomorát. Akik azt hiszik, egyszerre
lehetnek feleségek és szeretők, ha gondosan különválasztják
egymástól két énjüket. Akik azzal hitegetik magukat, hogy
tökéletes az életük, dacára mindennek, ami az ellenkezőjét
bizonyítja.

Egy hang úszott felé.
– Stone professzor? Jól van?
Az első sorban ülő lányra fókuszált, aki feltette a kérdést.
– Nem. – felelte csendesen. – Nem vagyok jól. Maguk most.

mind hazamehetnek. Idén korábban van karácsony.
Ahogy a hallgatóság feloszlott, elégedetten a váratlan

fordulattól, Laura is összeszedte a táskáját és a kabátját. Kisétált a
parkolóba, beült a kocsijába és vezetni kezdett.

A vénlányok, aki az Annie levelesládájába válaszoltak,
mégiscsak tévedtek. Csak mert nem mondunk ki hangosan egy
tényt, attól még nem szűnik meg létezni. A hallgatás csak a



hazugság legcsendesebb formája.
Tudta, hová tart, de még mielőtt odaért volna, megcsörrent a

telefonja.
– Trixie-ről van szó – hallotta Danielt, akinek a mondandója

hirtelen messze fontosabbnak tűnt az övénél.
 
A Mikulás kuckója a New Hampshire-i Jeffersonban totál

kamu volt. Kivénhedt rénszarvas kókadozott a mobil karámban,
jelmezes manók kalapáltak unottan a műhelyben, tucatnyi Télapó
váltogatta egymást a kismillió kölyök előtt, akik mind el akarták
mondani, mit szeretnének a nagy napra. A szüleik közben úgy
tettek, mintha valóságos lenne az egész, még a robot Rudolf is –
meg persze maga Trixie, aki próbált normálisan viselkedni,
miközben hazugabb volt mindenkinél.

Elnézett egy kislányt, aki felült a kamu mikulás ölébe és olyan
erővel rángatta meg a szakállát, hogy simán letépte. Azt
gondolnánk, legalább ő gyanút fogott, de ez nem így működik. Az
emberek azt hiszik, amit hinni akarnak, függetlenül attól, mi
történik a szemük előtt.

Máskülönben ő se lenne itt, nem igaz?
Kölyökkorában természetesen ő is hitt a Mikulásban – a félig

zsidó és egészen gyakorlatias Zephyr éveken át hiába mutatott rá
az ellentmondásokra: hogyan lehetne a Mikulás egyszerre Maine-
ben és Floridában? Ha tényleg létezne, nem tudná, mit akarunk,
miért kellene kérnünk? Most már ő is azt kívánta, bárcsak
összeterelhetné ezeket a kölyköket és megmenthetné őket, mint
Holden Caulfield a legutolsó könyvben, amit angolra elolvasott.
Nézzetek már szét, nyitná fel a szemüket. Ez a Télapó csak egy
szakállas nyugger. A szüleitek hazudnak, mint a vízfolyás.

Sőt, tehetné hozzá, nem is hagyják abba. Az ő szülei is azt
mondták, milyen szép, miközben szögletes és karikalábú. Azt
mondták, hogy megtalálja a szőke hercegét, mire az lepattintotta.
Azt mondták, ha időben hazajön, kitakarítja a szobáját és betartja
az alku ráeső részét, megóvják mindentől – erre mi lett belőle.

Kilépett a karácsonyi énekeket felböfögő fenyőfa mögül, és
körülnézett, hátha felfigyelt rá valaki. Bizonyos szempontból



egyszerűbb lett volna, ha feladja magát. Mennyivel strapásabb
folyton a háta mögé nézni és várni, mikor ismerik fel. Aggódni,
hogy a teherautó sofőrje máris értesítette a rendőrséget. Azon
agyalni, hogy vajon a jegyárus azért mérte-e végig olyan alaposan,
mert magában összehasonlította a körözvényével.

Belépett a mosdóba, ahol vizet locsolt az arcába és próbált
mély, egyenletes, lebukáselkerülő levegőket venni, mint a bioszon,
amikor a békát boncolták, és biztosan tudta, hogy le fogja rókázni
a társát. Úgy tett, mintha valami belement volna a szemébe, és
addig hunyorgott a tükörbe, amíg egyedül ő maradt a helyiségben.

Akkor a csap alá dugta a fejét. Végig nyomnia kellett a
gombot, ha azt akarta, hogy ne álljon el a víz. Végül levette
pulóverét és a feje köré csavarta, mielőtt bevonult egy fülkébe és
leült a vécétetőre, hogy egy szál pólóban reszketve áttúrja a
táskáját.

A Wal-Martban vette a hajfestéket, ahol a teherautósofőr
megállt cigiért. „Csillagfényes nyári éjszaka”, így hívták az
árnyalatot, bár az ő szemében átlagos feketének tűnt. Kinyitotta a
dobozt és elolvasta a használati utasítást.

Kis szerencsével senki se találja furának, hogy harminc percet
tölt a vécén – igaz, senki nem is marad harminc percig, hogy
rájöjjön. Felvette a fóliakesztyűt, összerázta a festéket a peroxiddal,
azután az egészet a hajára spriccelte. Egy kicsit bedörgölte, mielőtt
fejére húzta a műanyag zacskót.

Nem kellene beszíneznie a szemöldökét is? Lehetséges
egyáltalán?

Zephyrrel azelőtt sokat beszéltek arról, hogyan lehetnek
felnőttek még azelőtt, hogy betöltenék a huszonegyet. A kor nem is
tűnt olyan fontos mérföldkőnek, mint az első utazás szülők nélkül,
az első sör igazoltatás nélkül vagy az első szex csak úgy. Bár
elmondhatta volna Zephyrnek, hogy egy szemvillanás alatt fel
lehet nőni – ha lenézünk, még láthatjuk a homokba húzott
vonalat, ami elválasztja hátralévő életünket mindattól, ami előtte
volt.

Eltűnődött, hogy talán sosem megy haza, mint az apja.
Eltűnődött, milyen nagy lehet a világ, amikor átszeli, nemcsak



ujjával követi a térképen. Kis patak iramodott le a nyakán; elkente
ujjával, mielőtt elérhette volna a pólója nyakát. A festék úgy
sötétlett, mint a motorolaj. Egy pillanatra úgy tett, mintha
vérezne. Nem lepődne meg, ha belül is olyan fekete lenne, mint azt
mindenki gyanítja.

 
* * *

 
Daniel leparkolt a játékbolt tágra nyílt kirakatszeme előtt és

elnézte Zephyrt, ahogy visszaadott egy idősebb nőnek. A lány
befonta a haját, és csak két hosszú ujjú pólót viselt, egyiket a
másikon, mintha mindenáron fázni akarna. Az üveg árnyain és
tükröződésein át úgy is tűnhetett, mintha Trixie-t látná.

Nem ücsöröghetett otthon, hogy kivárja, amíg a rendőrök
megtalálják Trixie-t és kiszedik belőle a vallomást. Abban a
pillanatban, hogy Bartholomew távozott – s ezúttal meggyőződött
róla, hogy nem ólálkodik tovább a környéken –, máris az járt a
fejében, mi olyat tud a lányáról, amit a rendőrök nem. Kihez
mehet, kiben bízhat?

Jelenleg nem sokan tartoznak ebbe a kategóriába.
A vásárló távozott. Zephyr észrevette, ahogy odakint

várakozik.
– Hé, Mr. S. – integetett neki.
Lilára festette a körmeit, ugyanarra az árnyalatra, amit ma

reggel Trixie is viselt. Rádöbbent, hogy együtt csinálhatták, amikor
Zephyr legutóbb náluk járt. Csupán attól, hogy meglátta rajta,
olyan éles fájdalom szúrt a szívébe, hogy alig kapott levegőt.

Zephyr elnézett a válla felett.
– Trixie is itt van?
Daniel próbálta megrázni a fejét, de a szándék elhalt valahol a

gondolat és a tett között. Meredten nézett a lányra, aki talán nála
is jobban ismerte Trixie-t, bármennyire fájt ezt bevallani.

– Zephyr – sóhajtott fel –, van egy perced?
 
Egy öreg pasihoz képest Daniel Stone tényleg dögös volt.

Egyszer-kétszer meg is mondta ezt Trixie-nek, amivel teljesen



kiakasztotta, mégiscsak az apja, meg minden, de Mr. Stone ezt
leszámítva is lenyűgözte. Az évek alatt, amióta Trixie-t ismerte,
egyszer se látta, hogy elvesztette volna a türelmét. Még akkor se,
amikor ráborították a körömlakklemosót Mrs. S. öltözőasztalára,
amikor Trixie megbukott matekból vagy amikor elkapta őket
cigizés közben a garázsban. Ellentmondott az emberi
természetnek, hogy valaki ilyen nyugodt legyen, tisztára, mint egy
stepfordi férj, akit semmivel se lehet felhúzni. Ott van például a
saját anyja. Egyszer azon kapta, hogy a tányérokkal frizbizett a
konyhában, csak mert a lúzer, akivel akkoriban járt, félredugott a
háta mögött. Az anyjával rendszeresen megpróbálták túlüvölteni
egymást. Ha már itt tartunk, tőle tanulta a legszaftosabb
káromkodásokat.

Amiket azután tovább is adott Trixie-nek. Még az is előfordult,
hogy csak azért próbálta rászedni valami hülyeségre, hátha végre
kiakasztja Mr. Stone-t, de semmi se használt. Olyan lett számára,
mint egy szappanopera-színész, akinek a sztorija magába
szippantotta: bármilyen jólesett ránézni, mégiscsak tudta róla,
hogy ez nem lehet az igazi énje.

Mostanra azonban minden megváltozott. Mr. Stone nem
tudott koncentrálni; még amikor szúrósan próbált nézni, akkor is
folyton elkalandozott a tekintete. Olyan messzire állt az örökké
vidám és kedélyes apafigurától, akit egész életében irigyelt Trixie-
től, hogy ha nem tudja az igazat, még azt hihette volna, nem is
Daniel Stone áll vele szemközt.

– Utoljára a múlt éjjel beszéltem Trixie-vel – hajolt át a
játékbolt üvegvitrines pultján. – Tíz körül hívtam, a temetés miatt.

– Mondott olyasmit, hogy utána elmegy valahová?
– Trixie manapság nemigen jár sehová.
Mintha nem tudná.
– Most nagyon fontos, Zephyr, hogy igazat mondj.
– Miért hazudnék, Mr. Stone? – kérdezte.
A kimondatlan válasz ott lebegett közöttük: mert korábban is

megtetted. Mindketten arra gondoltak, amit az erőszak éjszakája
után mondott a rendőröknek. Mindketten tudták, hogy a
féltékenység szökőár, ami egy pillanat alatt elmossa az emlékezet



homokjába írt eseményeket.
Mr. Stone vett egy nagy levegőt.
– Ha felhívna. megmondod neki, hogy próbálom megtalálni.

és hogy minden rendben lesz?
– Bajban van? – kérdezte Zephyr, de Trixie apja addigra már

kisétált a játékboltból.
Zephyr hosszan nézett utána. Nem érdekelte, ha ócska

barátnak tartja. Ami azt illeti, éppen az ellenkezője igaz. S éppen
azért, mert egyszer már rosszat tett Trixie-nek.

Benyomta a gombot a pénztárgépen, ami kinyitotta a fiókot.
Három óra telt el, mióta kilopta innen az összes húszdollárost,
hogy odaadja Trixie-nek. Három óra, tette hozzá gondolatban,
nem kis előny.

 
ELMENTEM MEGKERESNI TRIXIE-T, állt az üzenetben.

MAJD JÖVÖK.
Felment Trixie szobájába, mintha az egész csak egy nagy

tévedés lenne, mintha kinyithatná az ajtót és ott találhatná
mögötte a lányát, ahogy némán bólogat az iPodja ütemére,
miközben egy másodfokú egyenlettel birkózik. Persze nem találta
ott, sőt az egész szoba a feje tetején állt. Belegondolt, hogy ez Trixie
műve-e vagy már a rendőrségé.

Danieltől tudta, hogy hirtelen egy emberölési ügybe
csöppentek. Hogy Jason halála korántsem volt véletlen. Hogy
Trixie elszökött itthonról.

Annyi mindent el kellett intéznie, hogy azt se tudta, hol kezdje.
Reszketett a keze, ahogy átszortírozta lánya életének
maradványait – mint egy régész, aki megtisztogatja a tárgyi
emlékeket, és próbálja összekapcsolni őket a fiatal lánnyal, akihez
egykor tartoztak. A szivárványszínű Koosh labda és a Lisa Frank
ceruza – ezeket az a Trixie hagyta hátra, akit még ismert. Már
tárgyakat már nem tudott ilyen könnyen beazonosítani: a CD
olyan dalszövegekkel, hogy leesett tőlük az álla; a koponya
formájú, ezüstözött gyűrű; a púderkompaktba rejtett óvszer. Talán
sokkal több közös van bennük, mint hitte: mialatt ő átváltozott egy
olyan nővé, akire alig ismert rá, láthatóan Trixie sem tétlenkedett.



Leült az ágyára és felemelte a telefonkagylót. Hányszor
szakította meg ezt a vonalat közte és Jason között azzal, hogy
most már ideje jó éjt kívánni? Csak még öt perc, könyörgött Trixie.

Ha minden alkalommal megadja neki ezeket a perceket, vajon
kitelt volna belőle még egy nap Jasonnek? Ha most kapna még öt
percet, rendbe tehetné, ami elromlott?

Három próbálkozás kellett, mire beütötte a rendőrség számát.
Akkor is Bartholomew nyomozóra várt, amikor Daniel a szobába
toppant.

– Mi csinálsz?
– Hívom a rendőrséget – felelte.
Daniel két lépéssel átkelt a szobán, hogy elvegye tőle a kagylót

és kinyomja a telefont.
– Ne.
– Daniel.
– Tudom, miért ment el, Laura. Amikor tizennyolc évesen

gyilkossággal vádoltak, én is elszöktem.
A vallomás hallatán Laura teljesen elveszítette a fonalat.

Hogyan élhetett le tizenöt évet ezzel a férfival, érezhette őt
magában és szülhetett neki gyereket anélkül, hogy egy ilyen
alapvető dolgot tudott volna róla?

Daniel leült Trixie asztalára.
– Akkor még Alaszkában éltem. Az áldozat a legjobb barátom

volt, Cane.
– És. te tetted?
Daniel habozni kezdett.
– Nem úgy, ahogy gondolták.
Meredten nézte. Trixie-re gondolt, aki ki tudja, merre járhatott

– szökésben egy olyan bűntett miatt, amit nem is követhetett el.
– Ha nem te voltál. akkor miért.
– Mert Cane attól még meghalt.
Hirtelen a legmeglepőbb dolgot látta Daniel szemében: ezernyi,

fejtől farokig felhasított lazac vérét; a jég repedésének kék ereit, de
olyan vastagon, hogy belefájdult az ember talpa; egy háztető
nyergén ücsörgő holló profilját. Megértett valamit a tekintetéből,
amit sosem volt hajlandó bevallani magának: mindezek ellenére –



vagy tán éppen ezért – a férje sokkal jobban megértette a
lányukat, mint ő valaha is.

Daniel megmoccant, könyökével meglökte a számítógép
egerét. A monitor suhogva életre kelt, hogy felfedje a nyitva
maradt ablakokat: Google, iTunes, Sephora.com és a torokszorító
szextulelok.com, tele olyan lányok költeményeivel, mint Trixie. De
a MapQuest? Amikor még nem is vezethet?

Laura áthajolt a válla felett, hogy megmarkolja az egeret.
ODAVISZÜNK! ígérte az oldal, csak ki kellett tölteni az üres
mezőket: cím, város, állam, irányítószám. S mégis, legalul, kékkel:
A megjelölt helyhez nem találtunk útvonalat.

– Jesszusom – nyögött fel Daniel. – Tudom, hol van.
 
Az apja azelőtt sokszor kivitte az erdőbe, és megtanította neki,

hogyan olvassa a világot, hogy mindig tudja, merre tart.
Kikérdezte a fák azonosító jeleiről: a kanadai fenyő tobozairól, a
kőris keskeny hornyairól, a bükk csomagolópapír kérgéről, az édes
juhar göcsörtös törzséről. Egy nap, miközben egy fát
tanulmányoztak, amelynek közepén szögesdrót haladt át –
szerinted meddig tartott, amíg ezt körbenőtte?-, Trixie tekintete
megakadt valamin: fémesen csillant a napfényben.

A sorsára hagyott autó egy öreg tölgy mögött rejtőzött, amit
villám hasított ketté. Két ablaka betört; valamilyen állat odút
készített magának a hátsó ülés feltépett tömésében. Egy inda
felkúszott az erdei talajról, hogy az ablakon át ráfonódjon
kormánykerékre.

Szerinted hol lehet a vezetője? kérdezte.
Nem tudom, felelte az apja, de láthatóan már jó ideje elment.
Azt mondta, olyasvalaki hagyhatta itt az autót, aki nem akart

azzal bajlódni, hogy elvontassa a roncstelepre, de ez nem gátolta
meg Trixie-t abban, hogy színesebb magyarázatokkal álljon elő: a
férfi fejsérülést szenvedett és gyalogolni kezdett, de eltévedt a
hegyen és szomjan halt, a csontjai pedig most is ott szikkadnak
valahol. A maffia elől menekült, és autós üldözésbe keveredett a
bérgyilkosokkal. Amnéziás lett és máshol telepedett le, ahol úgy
élte le a hátralévő életét, hogy sosem tudta meg, ki volt korábban.



Az elhagyott autóról álmodott, amikor valaki becsapta a
szomszédos vécéfülke ajtaját. Felriadt és az órájára nézett – ha túl
sokáig hagyja ezt a vackot a haján, biztos lilára színezi vagy
ilyesmi. Hallotta a vécé öblítését, a víz csobogását, majd a
nyüzsgést, amint a kinti ajtó egy pillanatra feltárult. Amikor újra
csend lett, kilopódzott a fülkéből és leöblítette haját a mosdónál.

A homloka és a nyaka zebracsíkos lett, de a haja – a vörös
haja, amiért az apja kiskorában chili bébinek hívta – sötét
tüskékben meredezett, mint egy menthetetlenül kiszáradt
rózsabokor.

Ahogy betuszkolta gajra ment pulóverét a szemetes aljába, egy
anya nyitott be a két kisfiával. A lélegzetét is visszatartotta, de a nő
felé se nézett. Talán tényleg ilyen egyszerű. Kisétált a mosdóból,
elhaladt a régi Télapó pihent váltótársa mellett, és a parkoló felé
vette az irányt. A fickóra gondolt, aki az erdőben hagyta a kocsiját:
talán megrendezte a saját halálát. Talán azért csinálta, hogy
újrakezdhessen mindent.

Ha egy kölyök el akar tűnni, jó eséllyel sikerül neki. Ezért
olyan nehéz megtalálni a csellengőket, amíg egy drogterjesztő
vagy prostituáltakat futtató hálózat felgöngyölítése során elő nem
kerülnek. A legtöbb tinédzser azért tűnik el, mert függetlenségre
vágyik vagy a bántalmazói elől menekül, csakhogy a felnőttekkel
ellentétben nem hagy nyomokat: pénzfelvételi bizonylatokat,
autóbérlési szerződéseket, repülőjegyeket. Egy kölyök jó eséllyel
készpénzt használ, stoppol, és észrevétlen marad a kívülállók
számára.

Bartholomew egy órán belül másodszor szállt ki a környékre,
ahol a Stone család lakott. Trixie Stone-t hivatalosan eltűnt
személyként tartották nyilván, nem szökevényként, aki a törvény
elől menekül. Nem is lehetett ez másként, még akkor sem, ha
minden jel arra mutat, hogy tud az ellene felhozott vádakról.

Az amerikai jogrendszerben a gyanúsított ellen nem
használható fel az eltűnése. Később, a tárgyalás során az ügyész
hivatkozhat Trixie szökésére, mint bűnössége bizonyítékára,
csakhogy erre a tárgyalásra sosem kerül sor, ha Bartholomew nem
tud meggyőzni egy bírót, hogy adjon ki letartóztatási parancsot



Trixie Stone ellen, és így, mihelyt megismerik a tartózkodási
helyét, őrizetbe vehessék.

Az a probléma, hogy ha Trixie nem menekül el, akkor sem
tartóztathatta volna le. Atyaég, két nappal korábban még letette
volna a nagyesküt, hogy Daniel Stone az elkövető. míg a bűnjelek
mást nem mutattak. A bizonyítás, ez itt a legfőbb gond. Van egy
lábnyoma, ami egyezik Trixie hótaposójáéval – meg még ezer
más, ugyanilyen lábbeliével. Van a vér az áldozat kezéről, ami egy
nőhöz tartozik – ez kizárja a teljes népesség felét. Van egy
ugyanolyan színű hajszála, mint Trixie-é, a gyökerében egy csomó
tiszta DNS-sel – de nincs a birtokában Trixie mintája, amivel
összevethetné, és közvetlen módon nem is szerezheti meg.

A bizonyíték olyan hézagos, hogy a lyukakon bármelyik
védőügyvéd áthajt egy Hummerrel. Vagyis meg kell találnia Trixie
Stone-t, ha össze akarja kapcsolni Jason Underhill
meggyilkolásával.

Bekopogott a Stone család ajtaján. Most sem reagált senki, ám
ezúttal hiába próbálkozott, az ajtót zárva találta. Tölcsért formált a
kezéből, hogy a kisablakon át bekémleljen a tornácra.

Daniel Stone kabátja és bakancsa eltűnt.
Félig megkerülte a házhoz ragasztott garázst és bekukkantott

a kis oldalsó ablakon. Laura Stone Hondája, amit két órája még
nem látott, ott parkolt az egyik oldalon. Daniel Stone
kisteherautója viszont eltűnt.

Nagyot csapott a ház külső falára és káromkodott egy sort.
Nem tudta bizonyítani, hogy Daniel és Laura Stone elment
megkeresni Trixie-t, mielőtt még a rendőrök találnák meg, de nagy
összegben le merte volna fogadni. Akinek eltűnik a gyereke, az
nem ugrik el bevásárolni. Megül a fenekén és várja, hogy hírt
kapjon felőle.

Összecsípte az orrnyergét és gondolkodni próbált. Talán jobb is
így. Elvégre a szülei jobb eséllyel megtalálják Trixie-t, mint ő. Neki
pedig nagyságrendekkel könnyebb követnie két felnőttet, mint a
tizennégy éves lányukat.

S addig? Megpróbálhat házkutatási végzést szerezni, de nem
sokra megy vele. Egy magára valamit is adó labor nem fogadja be



Trixie fogkeféjét a DNS-mintavételhez. A lányra van szüksége
vagy egy labor által szentesített vérmintára.

Ami, döbbent rá ebben a pillanatban, a rendelkezésére is áll.
Nem sokkal a nemi erőszak után vették le, ahhoz a tárgyaláshoz,
amit már sosem tartanak meg.

 
Nyolcadikban egészségügyön Trixie-nek egy tojásra kellett

vigyáznia. Minden diák kapott egyet azzal a feltétellel, hogy egy
hétig épen kell tartania, sosem szabad magára hagynia, és
háromóránként meg kell „etetnie”. Az egészet nyilván az elrettentő
hatás kedvéért csinálták – hadd tudják meg a büdös kölykök,
milyen nehéz feladat ellátni egy csecsemőt.

Trixie komolyan vette a dolgot. Teofil Tóbiás névre keresztelte
a tojást, még egy kis hordozót is készített neki, amit a nyakában
viselt. Ötven centet fizetett az angoltanárának, hogy vigyázzon rá,
amíg ő tornaórán van; magával vitte, amikor moziba mentek
Zephyrrel. Az órákon a tenyerén hordozta, hozzászokott alakjához
és súlyához, az egész érzéshez.

Sosem tudta meg, mitől lettek rajta azok a hajszálrepedések,
csak egyik reggel észrevette őket, ahogy az iskola felé tartottak.
Apja a vállát vonogatta az egyesre – ez egy hülye feladat; egy
kölyök egész más, mint egy tojás. Trixie mégis eltűnődött: az
engedékenységének talán ahhoz a tényhez lehetett köze, hogy a
való életben ő is ugyanúgy kudarcot vallott. Másként mivel
magyarázta, hogy őszerinte egészen mást csinált, mint amire
valójában készült?

Lassan felhúzta a kabátujját és elnézte a hegek összevissza
hálóját. Az ő hajszálrepedései, gondolta. Már csak idő kérdése,
mikor hullik szét teljesen.

– Teofil Trixie Tóbiás – mondta ki hangosan.
Az anyja ölében pattogó kiskölyök összecsapta a kezét.
– Tóbiás! – kiáltotta. – Hopsz! – Olyan gyorsan hanyatt dobta

magát, hogy Trixie már látta, hogyan loccsan szét a feje a
buszállomás kövezetén.

Anyja elkapta, mielőtt ez bekövetkezett volna.
– Trevor. Fejezd be, oké? – Trixie-hez fordult. – Nagy Tojás



Teofil-rajongó.
Az anyja igazából fiatal lány volt; talán idősebb nála, de csak

néhány évvel. Olcsó kék sálat viselt leselejtezett katonai kabáttal. A
csomagok számából ítélve végleg elköltözött, de persze az is lehet,
hogy a kölyökhöz ennyi minden kellett.

– Nem értem ezeket a meséket – vallotta be a lány. –
Mármint, miért akarna a király összes embere újra összerakni egy
széttört tojást?

– Ja, egyáltalán mit keresett a tojás a falon? – értett egyet
Trixie.

– Pontosan. Szerintem Lúdanyó szívott valamit. –
Elmosolyodott. – Hová tartasz?

– Kanadába.
– Mi Bostonba megyünk. – Kiengedte öléből a fickándozó

kisfiút.
Trixie szívesen rákérdezett volna, hogy övé-e a gyerek. Hogy

csak úgy becsúszott-e. S miután mindenki azt mondja, hogy
elszúrta vele az életét, képes-e úgy gondolni rá, mint a legjobb
dologra, ami valaha történt vele.

– Fű, Trev, ez te vagy? – A lány felkapta a babát, orrához
emelte a fenekét, majd fintorogva nézett végig a lábánál heverő
szatyorkollekción. – Figyelj, vigyáznál a cuccomra, amíg
eltávolítom ezt a vegyi hulladékot?

Ahogy felállt, a pelenkázótáska nyitott hátizsákjának ütődött
és a padlóra borította teljes tartalmát.

– Ó, basszus...
– Összeszedem – ajánlkozott Trixie, mire a lány a mosdó felé

indult Trevorral. Elkezdte visszatuszkolni a cuccokat: a Disney-dalt
játszó színes műanyag kulcsokat, a narancsot, a négyes csomag
krétát. A félig kicsomagolt tampont, a csavaros hajtűt. Valamit,
ami egyszer, régen keksz lehetett. A tárcát.

Habozni kezdett. Végül azt hazudta magának, hogy csak
megnézi a lány nevét, mert nem akarja megkérdezni, nehogy
beszélgetésbe bonyolódjanak.

A vermonti jogosítvány nem is hasonlít a maine-ire. Először is,
nem kell rá fénykép. Az egyetlen alkalommal, amikor hagyta



magát rábeszélni, hogy bemenjenek egy bárba, vermonti jogsit
használt kamu igazolványnak.

– A százhatvanöt centi még belefér – bíztatta Zephyr, noha ő
jó tíz centivel alacsonyabb volt. Nem is beszélve a barna szemről,
ellentétben az ő kékjével.

Fawn Abernathy a vermonti Shelburne-ben, a First Street 34-
es szám alatt lakott. Tizenkilenc éves volt, és a magasságuk
megegyezett, amit isteni jelnek vett.

Meghagyta Fawnnak az ATM kártyáját és a fele készpénzét,
viszont saját zsebébe süllyesztette az American Expresst és a
jogosítványt, mielőtt kisietett a vermonti buszpályaudvarról és
bevetette magát az első taxiba.

– Hová? – kérdezte a sofőr.
Kinézett az ablakon.
– A reptérre – felelte.
 
– Nem kérném, ha nem lenne vészhelyzet – könyörgött

Bartholomew az irodában, ahol hegyekben álltak az akták,
kinyomtatott eredmények és törvényszéki vallomások.

Venice Prudhomme azzal se bajlódott, hogy felnézzen a
mikroszkópból.

– Magánál mindig vészhelyzet van, Mike.
– Kérem. Van egy hajszálam ép hajgyökérrel, amit a halott

kölyök testén találtam, és itt van Trixie vérmintája, amit a
megerőszakolása éjszakáján vettek tőle. Ha egyezik a DNS, több
nem is kell a letartóztatásához.

– Nem – közölte Venice.
– Tudom, hogy rengeteg az elmaradás.
– Nem azért. – Venice felnézett rá. – Nincs az a pénz, amiért

felnyitnék egy lepecsételt törvényszéki anyagot.
– De miért? Trixie Stone beleegyezett a vérminta levételébe és

felhasználásába.
– Mint áldozat – mutatott rá Venice. – Nem azért, hogy

bizonyítsa az ő bűnösségét.
– Nem kéne annyit nézni az Esküdt ellenségeket.
– Vagy magának kéne többet néznie.



Bartholomew felhorkant.
– Nem hiszem el, hogy ezt csinálja velem.
– Én nem csinálok semmit. – Venice újra a mikroszkóp fölé

hajolt. – Legfeljebb bírói végzésre.
 
A tundrán álomszerű a nyár. Mivel a nap hajnali kettőig fent

marad, az emberek Akiakban se sokat alszanak. A kölykök a
kannás bor és fű köré csoportosulnak, ha hozzájutnak, vagy
csokispapírokat és összegyűrt üdítősdobozokat hagynak maguk
után, ha nem. A kisebbek a Kuskokwim zavaros zöld vizében
pancsolnak, bár augusztusra már néhány perces fürdőzéstől is
zsibbadni kezd a lábuk. Minden évben megfulladt valaki a yupik
falvakból – a víz egyszerűen túl hideg ahhoz, hogy huzamosabb
időt töltsenek benne és megtanuljanak úszni.

Nyolcéves korában Daniel az egész júliust azzal töltötte, hogy
mezítláb őgyelgett a Kuskokwim partján. Égerek és füzek őrködtek
az egyik oldalon, háromméteres, füves rézsű ereszkedett le a
másikon. A szúnyogok megtelepedtek az arcán, valahányszor csak
megállt; néha még a fülébe is berepültek, hangosan, mint a
postagép. Elnézte a lazacok kövér hátát – mintha miniatűr cápák
úszkáltak volna a folyó közepén. A férfiak beszálltak
alumíniumcsónakjaikba, melyek egész télen partra vetett
bálnákként hevertek a parton. A halászok táborokat vertek a
partoldalon: kis falvakat fehér falú sátrakból vagy egymáshoz
szögelt nádszálakból, melyeken úgy repkedtek a kék, vízhatlan
vásznak, mint az öregasszonyok kötényei. A pozdorjaasztalokon
halászfeleségek vagdalták csíkokra a halakat, majd kötözték fel
őket száradni, miközben gyerekeiknek kiáltoztak. Kaigtuten-qaa?
Éhes vagy? Qinucetaanrilgu kinguqliin! Ne hergeld a kisöcsédet!

Felvett egy kérges ágat, egy ékszíjat és egy iratcsipeszt, mielőtt
meglátta az üledékből előkandikáló viharvert kis csúcsot. Ez nem
lehetett az. igaz? Gyakorlott szem kell, hogy meglássa az uszadék
között a megkövesedett agyart vagy csontot, mégis előfordult, ő is
tudta. Más kölykök az iskolából – akik belekötöttek, mert kass'aq
volt; akik kinevették, mert nem tudott hófajdra vadászni, se
hazatalálni a vadonból egy hómobilon – még masztodonfogat is



találtak a folyóparton.
Lekuporodva körülásta, de a folyó be-betört a lyukba, hogy

telemossa iszappal. Becsszóra, igazi agyar volt, épp itt, a keze közt.
Elképzelte, ahogyan lenyúlik a mélybe, ahogy nagyobbra nő annál
is, mint amit Bethelben kiállítottak.

Két holló figyelte a partoldalról és közvetítette próbálkozásait,
miközben ásott és rángatott. Egy mamutagyar háromméteres is
lehet, súlyra száz kilónál is több. Talán nem is mamut volt, hanem
quugaarpak. Az eszkimók meséltek erről a roppant
teremtményről, mely a föld alatt él és csak éjszakánként jön elő.
Ha a napfény rávetült, akár a legkisebb porcikájára is, egész teste
elefántcsonttá változott.

Órákon át próbálta kiszabadítani az agyart, de az túl mélyen
és túl szorosan a földbe ékelődött. Ott kellett hagynia, hogy
erősítést szerezzen. Megjelölte a helyét: letaposta a nádat, és
kövekből kis halmot rakott a partoldalra, hogy tudja, hol várja
vissza.

Másnap már egy lapáttal és egy faékkel érkezett. Azt tervezte,
gátat épít, hogy távol tartsa a folyót, amíg kiássa az agyart az
üledékből. Elhagyta ugyanazokat a halászokat a táboraikban, a
folyókanyart, ahol az égerek távolabb húzódtak a jobb oldali
parttól, a két fecsegő hollót – de mire visszatért a helyre, ahol a
nagy felfedezés történt, az agyar már eltűnt.

Azt mondják, nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba.
Talán ez volt a gond; talán az erős áramlat sodorta el a
hátrahagyott jelzőköveket. Talán a yupik kölyköknek lett igazuk,
és egy fehér ember sosem tehette meg, ami nekik ugyanúgy a
természetükből fakadt, mint a lélegzés: a puszta két kezével
kitapintani a múltat.

Már újra elérte a falut, amikor ráébredt, hogy a hollók hazáig
követték. Mindenki tudta, hogy akinek a tetőjére leszáll egy madár,
az társaságra számíthat. Több holló ugyanakkor egészen mást
jelentett: magányt és kiúttalanságot.

 
Marita Soorenstad abban a pillanatban felnézett, ahogy

Bartholomew belépett az irodájába.



– Emlékszik egy David Fleming nevű fickóra? – kérdezte.
Bartholomew lerogyott az asztala előtt álló székre.
– Kellene?
– 1991-ben megerőszakolt egy tizenöt éves lányt, aki hazafelé

biciklizett az iskolából, majd megpróbálta megölni. Ezután
továbbállt, és egy másik megyében meg is gyilkolt valakit. A
legfelsőbb bíróságnak kellett eldöntenie, hogy az első ügyben levett
DNS-minta felhasználható-e bizonyítékként a másikban.

– És?
– Itt, Maine-ben, ha egy ügyben vérmintát vett a

gyanúsítottól, akkor azt valóban felhasználhatja egy másik ügy
kapcsán folytatott vizsgálathoz. A probléma csak az, hogy amikor
vérmintát vett Trixie Stone-tól, ő ehhez áldozatként adta a
beleegyezését, ami egészen más tészta, mintha ugyanazt
gyanúsítottként engedte volna.

– Nincs semmilyen kiskapu?
– Az attól függ – vont vállat Marita. – Lényegében három

olyan eset lehetséges, amikor a rendőrség törvényesen jut hozzá
egy egyedi mintához, és ez önkéntes beleegyezés útján történik,
nem pedig bírói végzés hatására. Az elsőben a rendőrség azt
mondja az adott személynek, hogy a mintát az általános
nyomozómunkában fogja használni. A másodikban azt, hogy egy
adott nyomozás során fogja használni. A harmadikban azután
szerzi meg a beleegyezést, hogy azt mondja, a mintát egy adott
bűncselekmény kivizsgálásához használja fel, de nem tesz említést
más felhasználásról. Tud követni?

Bartholomew bólintott.
– Egész pontosan mit mondott Trixie Stone-nak annál az

orvosi vizsgálatnál?
Visszagondolt arra az éjszakára, amikor a kórházban

találkozott a lánnyal és a szüleivel. Nem tudta egész biztosan, de
mintha azt mondta volna, amit a szexuális zaklatások
áldozatainak általában szokott: a mintákat a nemi erőszak
kapcsán folytatott nyomozásban használja fel, mert gyakran a
DNS az, amit eldönti a kérdést az esküdtekben.

– Nem említett egyéb potenciális esetet, igaz?



– Nem – horkant fel. – A legtöbb áldozatnak elég
megbirkóznia a sajátjával.

– Nos, ez azt jelenti, hogy a beleegyezés hatálya legalábbis
kétes. A legtöbben feltételezik, hogy amikor a rendőrség mintát kér
tőlük egy adott bűntény kivizsgálásához, ezt a mintát a
későbbiekben nem fogja a beleegyezésük nélkül más célokra
felhasználni. Erős érvek szólnak amellett, hogy kifejezett
felhatalmazás hiányában a minta megőrzése és újbóli
felhasználása alkotmányos jogokat sért. – Levette a szemüvegét. –
Számomra úgy tűnik, hogy két választása van. Vagy elmegy Trixie
Stone-hoz és felhatalmazást kér, hogy a nemi erőszak ügy kapcsán
levett vérmintát felhasználhassa egy új nyomozáshoz, vagy
elmegy egy bíróhoz és végzést szerez egy új vérminta levételéhez.

– Egyik se jó – rázta a fejét Bartholomew. – A lány eltűnt.
Marita felkapta a fejét.
– Most viccel?
– Bár úgy lenne.
– Akkor legyen kicsit kreatívabb. Honnan szerezhet még DNS-

mintát? A lány nem nyalt borítékokat a színjátszó körnek vagy a
Tini Demokratáknak?

– Túlságosan lefoglalta, hogy a karját vagdossa – felelte
Bartholomew.

– Ki látta el? Az iskolai nővér?
Nem, ezt mindenáron titokban akarta tartani, különösen, ha

tanítási időben csinálta. Ami felveti a kérdést: mivel itatta fel a
vért? Ragtapasszal, gézzel, zsebkendővel?

S ezek közül melyik található meg a szekrényében?
 
Az Arctic Circle Air egyik pilótáját bízták meg, hogy elrepítse

az állatorvost Bethelbe, a K300 szánhúzó versenyre.
– Te is oda mész? – kérdezte az állatorvos, mire Trixie

bólintott, még ha nem is sejtette, miről beszél. – Először?
– Ööö. ja.
Az orvos vetett egy pillantást a hátzsákjára.
– JS vagy?
Úgy bizony: idén ősszel lett junior sportoló a focicsapatban.



– Középpályás – bólintott.
– A többiek már tegnap elindultak az ellenőrző pontra –

jegyezte meg a pilóta. – Lekésted a gépet?
Mintha görögül beszélt volna.
– Beteg voltam – felelte Trixie jobb híján. – Influenzás.
A pilóta az utolsó ládát is berakodta a gép hasába.
– Hát, ha nem bánod, hogy a rakományon kell utaznod, én

szívesen elviszek egy ilyen szép kislányt.
A Shorts Skyvanből ki nem nézte volna, hogy képes felszállni –

szárnyas lakókocsira emlékeztette, amit zsákokkal és raklapokkal
tömtek ki.

– Megvárhatod a holnapi postagépet is – tette hozzá a pilóta
–, de nagy vihar lesz. A reptéren ücsöröghetsz az egész verseny
alatt.

– Inkább most repülnék – döntötte el Trixie, mire a pilóta
felsegítette.

– Testre vigyázni – mordult fel.
– Ööö. semmi gond, megvagyok.
– Nem rád gondoltam. – Ujjperceivel megkocogtatott egy

fenyőládát.
Trixie a szűkös raktér túlsó felébe hátrált. Egy koporsó

társaságában kell Bethelbe repülnie?
– Legalább nem kell egész úton hallgatnod a locsogását –

nevetett a pilóta, mielőtt lezárta a rakteret.
Leült a zsákokra, és a szegecselt fémburkolatnak dőlt. A

dróthálón át, ami elválasztotta a pilótától és az állatorvostól,
hallotta az elöl zajló beszélgetést. A gép rázkódva életre kelt.

Ha három nappal korábban valaki azt mondja neki, hogy egy
repülő buszon fog utazni egy halott társaságában, betegre röhögte
volna magát. Persze a kétségbeesés bámulatos dolgokra képes.
Egyszer a töritanára mesélt egy éhező virginiai telepesről, aki egyik
télen megölte, lesózta és megette a feleségét, mielőtt a többiek
észrevették volna az eltűnését. Ami egyik nap még
elképzelhetetlen, másnap talán ígéretes lehetőség.

Ahogy a gép elrugaszkodott a földtől, a fenyőláda felé
csusszant, hogy nekifeszüljön a bakancsa talpának. Lehetne



rosszabb is, gondolta. Ha nem koporsó lenne, hanem hullazsák.
Ha nem valami random halott lenne, hanem Jason.

Felkapaszkodtak a sötétbe, a folyékony égboltba kevert
csillámpor közé. Idefent még jobban lehűlt a levegő. Lehúzta a
kabátujját. Oóóóóó.

Közelebb hajolt a dróthálóhoz, hogy kiszóljon a pilótafülkébe.
Az állatorvos már aludt.

– Mondott valamit? – kérdezte a pilótától.
– Semmit.
Visszahúzódott a gép oldalához és újra hallotta: a hosszan

kitartott hanggal mintha a lélek távozna valakiből.
A fenyőláda fedele alól jött.
Megdermedt. Csakis a motor lehetett. Vagy az állatorvos

horkolt. Azután már olyan hangos lett, hogy követhette a
koporsóig: Oóóóóó.

S ha a fickó nem is halt meg? Ha csak beszögelték abba a
ládába és most ki akar jönni? Ha eszelősen kaparássza a fedelét,
amíg ki nem törnek a körmei, és nem érti, hogy került ide?

Oóóóó, sóhajtotta a holttest.
Feltérdelt, hogy a hálón keresztül megragadja a pilóta vállát.
– Állítsa meg a gépet! – kiáltotta rémülten. – Azonnal le kell

szállnia!
– Miért nem mentél ki indulás előtt? – kiáltott vissza a pilóta.
– Az a holttest. nem halt meg!
Mostanra az állatorvos is feléledt annyira, hogy felé forduljon

az ülésen.
– Mi a baj.?
Rá se tudott nézni a koporsóra – ha megteszi, látnia kellett

volna a felé nyúló kart és a rémálmaiból ismerős arcot; hallania a
síri hangot, amint azt mondja, hogy tudja a titkát, amit soha,
senkinek nem mondott el. Oóóóó.

– Most is – kapott levegő után. – Nem hallják?
Az állatorvos elnevette magát.
– Csak a tüdeje tágul. Mint amikor felviszed a chipset a

repülőre és felszállás után felpuffad a zacskó. Csak azt hallod,
ahogy a levegő átáramlik a hangszálai felett. – Elvigyorodott. –



Talán le kéne állnod a koffeinnel.
Trixie leforrázva fordult vissza a koporsó felé. Hallotta a pilótát

és az állatorvost, ahogy a butaságát boncolgatták, míg neki leégett
a bőr a képéről. A holttest – éppoly halottan, mint a fa, ami
körülvette – tovább énekelt: gyászos hangja úgy töltötte be a gép
rakterét, mint egy rekviem; mint egy igazság, amit senki sem akar
hallani.

 
– Ez igazán sajnálatos – sápítozott Jeb Aaronsen, a Betheli

Középiskola igazgatója. – Pedig Trixie olyan jól boldogult.
Bartholomew nem tudta megállni pikírt megjegyzés nélkül.
– Azelőtt vagy azután, hogy nem járt be az iskolába?
Nem nagyon szívelte az igazgatót, aki annak idején az ő lánya

viselkedésében sem vett észre semmi változást. Aaronsen mindig
illendően szörnyülködött, csak ezzel nem gátolta meg az újabb és
újabb tragédiákat.

Bartholomew kimerült. Követte a Stone házaspár nyomait a
repülőtérig, ahol felszálltak a seattle-i járatra. Innen szálltak át egy
másik gépre, ami nem sokkal éjfél előtt landolt Anchorage-ben. Az
American Express embere szerint 1292,90 dollárt fizettek a
jegyekért.

Kiderült hát, hová tart Trixie. Már csak a bírót kellett
meggyőznie arról, hogy feltétlenül vissza kell hoznia.

Felébresztette az igazgatót, és meglobogtatta előtte a
házkutatási végzést. Az iskolában ilyenkor nem tartózkodott más,
csak a takarítók, akik bólintottak és félrehúzták az útból guruló
szemeteseiket, míg a két látogató áthaladt. A hely különösnek,
szinte kísértetiesnek tűnt a szokott zsibongás nélkül.

– Tudjuk, hogy az. incidens. nagyon megviselte – hallotta az
igazgatót. – Mrs. Gray is mindenben próbált a segítségére lenni.

Bartholomew nem is bajlódott a válasszal. A középiskola vezet
és e semmiben sem különbözött bármely tetszőleges, amerikai
felnőttekből álló csoporttól: ahelyett, hogy az orruk elé néztek
volna, inkább úgy tettek, mintha minden pontosan úgy lenne,
ahogy akarják. Mit csinált vajon Mrs. Gray, miközben Trixie
összekaristolta a karját és felvágta az ereit? Vagy amikor Holly



nem járt be az órákra és már alig evett?
– Trixie tudta, hogy hozzánk bármikor fordulhat, ha

kiközösítik – magyarázta az igazgató, mielőtt megállt egy
olajzöldre festett fémszekrény előtt. – Ez lenne az.

Bartholomew felemelte a tűzoltóktól kölcsönkért erővágót,
hogy elpattintsa a számkombinációs lakatot. Amint kinyitotta az
ajtót, tucatnyi gumióvszer pattant elő a szekrényből, mintha
kígyófészek lenne. Felvette az egyik csíkot.

– Még jó, hogy nem közösítették ki – jegyezte meg.
Az igazgató motyogott valamit, mielőtt elindult a folyosón,

hogy magára hagyja. Bartholomew felcsattintott egy
gumikesztyűt, és papírzacskót húzott elő a kabátzsebéből. Miután
félresöpörte a gumik maradékát, közelebb lépett és benézett a
szekrény mélyére.

Egy matematika-tankönyv. Egy szamárfülesre olvasott
Rómeó és Júlia. Negyvenhat cent apró. Egy vonalzó. Egy törött
iratkapocs. A kis sminkkészlet, amire HOOBASTANK feliratú
matricát ragasztottak; a fedelében összetaposott tükör, melynek a
bal alsó sarka hiányzik.

Ahogy belenézett, önkéntelenül is eltűnődött, mit láthatott
benne Trixie Stone. A kilencedikes lányt, aki a tükörből pásztázza
végig a folyosót, miközben azt kívánja, bárcsak ő is része lenne a
zsibongó tömegnek? Vagy a kiürült héjat, amivé vált – az arc
nélküli kamaszt, aki egyik lépésről a másikra szenvedi végig a
napot, miközben azért imádkozik, nehogy kipécézze valaki?

Újra benézett Trixie szekrényébe. Mint egy csendélet, élet
nélkül.

Nem talált gézlapokat vagy ragtapaszokat. Nem talált
összegyűrt, vérfoltos pólót. Már készült feladni, amikor észrevette
egy fénykép gyűrött szélét, ami fekete hátfal és a szekrény alja
közti résből kandikált ki. Csipeszt vett elő. Óvatosan kiszabadította.

A fotó két vámpírt ábrázolt, akiknek szájából csöpögött a vér.
Bartholomew hátrahőkölt, azután újra megnézte és már látta a
lányok kezében a félig elmajszolt meggyet. Zephyr Santorelli-
Weinstein állt balról, karmazsinvörös ajkakkal és fogakkal. A
másik csakis Trixie Stone lehetett, bár elsőre nem ismert rá.



A fényképen úgy kacagott, hogy a szeme keskeny réssé szűkült
össze. Haja csaknem úgy vöröslött, mint a gyümölcs, és leért a
háta közepéig.

Már el is feledkezett erről. Amikor először találkozott Trixie
Stone-nal, a lány haja szinte a derekát verte; csak másodszorra
kopasztotta meg magát. Emlékezett, hogy Janice, a
krízistanácsadó azt mondta, ez komoly előrelépés, hiszen a
levágott hajat a rákbetegeknek adományozta, hogy paróka
készüljön belőle.

A jótékonysági szervezet pedig nyilvántartásba vette és
felcímkézte Trixie Stone haját.

 
Daniel és Laura a reptéri bárban múlatta az időt. Egy

anchorage-i hóvihar miatt nem tudtak átszállni a seattle-i járatról,
és máris eltelt három óra, ami alatt Trixie még messzebb került
tőlük.

Laura a harmadik italnál járt. Daniel nem tudta biztosan,
miért – a magasságtól és repüléstől való iszonya, a Trixie miatti
aggodalma, esetleg e kettő kombinációja miatt –, de tény, hogy
talán teljesen félreértették a helyzetet, és Trixie e pillanatban is
Mexikó felé robogott, esetleg egy pennsylvaniai vasútállomáson
aludt. Igaz, nem ő lenne az első, aki Alaszkába menekül a bajok
elől. Olyan sokan kötöttek ki ott, akiknek meggyűlt a baja a
törvénnyel, hogy már rég nem fizettek a betelepülőknek. Sőt, az
alaszkai állami rendőrök tevékenyen részt vettek a szökevények
levadászásában – Daniel is emlékezett az újságcikkekre azokról,
akiket a vadon közepén rángattak ki a rönkkunyhókból, hogy
nemi erőszak, emberrablás vagy gyilkosság vádjával bíróság elé
állítsák őket. Belegondolt, hogy már Trixie körözvénye ott
szerepelhet a faliújságokon – talán már gőzerővel keresik is.

A keresés és hajtóvadászat persze nem ugyanaz, amint azt
Cane-től és a nagyapjától megtanulhatta. Ki kell takarítanod az
elmédből a vaddal kapcsolatos gondolatokat, mondogatta a
vénember, máskülönben megérzi a közelségedet. Daniel
összpontosított, s közben azt kívánta, bár kevésbé lenne fehér és
inkább olyan, mint Cane – aki, ha azt mondták, „Ne gondolj a lila



elefántra”, akkor nem gondolt a lila elefántra.
Gondot csak az okozott, hogy ha meg akarta találni a lányát,

akkor nem engedhette meg magának, hogy ne gondoljon rá. Trixie
legalább ebből tudhatta, hogy keresi.

Arrébb húzott egy martinispoharat, ami már a pulton állt,
amikor leültek. Az egyik vendég hagyta itt, de ez nem jelentette,
hogy egy másiknak kell eltakarítania – erre való a személyzet. A
fehér kultúra ennyiben is különbözik az eszkimótól. Az alsó
negyvennyolc állam lakói nem felelnek egymásért, csakis a világ
legfontosabb emberéért: önmagukért. Ha valaki mégis beleártja
magát a másik dolgába – még ha a legjobb szándékból is teszi –,
könnyen pórul járhat. Az irgalmas szamaritánust, aki kirángatja
veszélyben lévő embertársát az égő autóból, szemrebbenés nélkül
beperlik a mentés közben okozott sérülésekért.

Ezzel szemben az eszkimók tudják, hogy mindenki
kapcsolatban áll mindenkivel – ember és állat, idegen és idegen,
férj és feleség, apa és gyerek. Megvágjuk magunkat és valaki más
vérzik. Megmentünk valakit és mi menekülünk meg.

Daniel megborzongott, ahogy újabb emlékek éledtek fel benne.
Nem kapcsolódtak egymáshoz, ahogy a távolba vesző Kilbuck-
hegység lánca is meg-megszakadt a hirtelen légmozgástól.
Különös hang csendült a fülébe – a vacsorára váró szánhúzó
kutyák áriája. Jellegzetes szagok tolultak az orrába – a száradni
kitett lazacok olajosan fénylő csíkjai a halászok táborában. Úgy
érezte, mintha fel kéne vennie egy korábbi élet fonalát – már azt is
elfeledte, mikor ejtette el, most mégis azt várják tőle, hogy szője
tovább a mintát.

Miközben a reptéren minden arra az életre emlékeztette, amit
az elmúlt két évtizedben élt. A leszállópályákra kibuggyanó utazók
a kerekes poggyászaikkal és a túlméretezett szatyrokban cipelt
előrecsomagolt ajándékaikkal. A szemközti Starbucksból áradó
pörköltkávé-illat. A karácsonyi dalok végtelenített lejátszási listája,
amit csak az ötletszerű szolgálati közlemények szakítottak meg.

Amikor Laura megszólalt, kis híján felugrott a székről.
– Szerinted mi lesz most?
Vetett rá egy pillantást.



– Nem tudom. – Elfintorodott, ahogy belegondolt, mi minden
történhet: fagymarás, láz, vadállatok, elnézett útkereszteződések.
Trixie bárhol eltévedhet, bárhol elveszhet. – Csak azt kívánom, bár
felénk jönne, ne előlünk menekülne.

Laura lesütötte a tekintetét.
– Talán attól félt, hogy a legrosszabbat feltételezed róla.
Ennyire átlátszó lenne? Addig mondogathatta magában, hogy

nem Trixie ölte meg Jasont, amíg bele nem kékül – a kétely már
gyökeret vert benne és megfojtotta minden derűlátását. Az általa
ismert Trixie talán nem ölhette meg Jasont, de ha mást nem is, azt
biztosan megtanulta az elmúlt napokban, hogy mennyi mindent
nem tud a lányáról.

Ebből viszont következett egy másik, még érdekesebb
felismerés: nem számít. Ha Trixie azt mondja, hogy a két kezével
fojtotta meg Jasont, azt is megértené. Nála jobban ki tudná, hogy
mindenkiben ott rejtőzik a vadállat, aki néha előbújik a rejtekéből?

Csak azt kívánta, bár elmondhatná neki, hogy nincs egyedül.
Hogy az elmúlt két hétben ő is teljesen átalakult. Elrabolta és
összeverte Jasont; hazudott a rendőröknek. Most pedig Alaszkába
tart – arra a helyre, amit mindennél jobban gyűlölt. Egyenként
levedlette a civilizáltság pikkelyeit, és már nem sok választotta el
attól, hogy újra vadállat legyen – pontosan úgy, ahogy az
eszkimók hiszik.

Ám addig is, megtalálja Trixie-t, még ha gyalogosan kell is
átvágnia egész Alaszkán. Megtalálja Trixie-t, még ha vissza kell is
vedlenie régi bőrébe, hogy hazudjon, raboljon és bántson bárkit,
aki az útjában áll. Megtalálja Trixie-t, és meggyőzi róla, hogy nem
tehet vagy mondhat semmi olyat, ami miatt kevésbé szeretné.

Csak azt remélte, hogy ha majd Trixie meglátja, mi lett belőle,
ő is ugyanígy fog érezni.

 
A K300 verseny helyszínén már pezsgett az élet, mire hat óra

után megérkezett az állatorvossal. Listák borították a mágneses
táblákat: a szánhajtók neve és aktuális állása a tucatnyi ellenőrzési
ponthoz képest. Az asztalokon szabálykönyvek és térképek a
pályáról; az egyik mögött fiatal nő, aki a telefonokat kezelte és



ugyanazokra a kérdésekre válaszolt újra meg újra. Igen, a verseny
este nyolckor kezdődik. Igen, DeeDee Jonrowe az egyes számú
versenyző. Nem, még nincs elég önkéntesük.

Akik hómobillal érkeztek, több réteg ruhát lehántottak
magukról, mielőtt beléptek a Long House Innbe. Mindenki olyan
hótaposót viselt, ami vastag talpával inkább tűnt holdjárónak, és
fókabőr sapkát, melynek füleit összekötözte az álla alatt. Az
egyrészes overallok ugyanúgy megjelentek, mint aprólékos
gonddal kihímzett szőrmebundák. Ha betévedt egy hajtó, igazi
rocksztárként kezelték – a helyiek sorba álltak, csak hogy
megszorítsák a kezét és jó utat kívánjanak. Mintha mindenki
ismert volna mindenkit.

Azt hihetnénk, hogy Trixie nevetségesen kilógott ebből a
környezetből, de ha bárkinek is feltűnt a jelenléte, nem törődött
vele. Ő pedig levegőt se vett, amíg el nem pusztított egy tál ragut
abból a sorból, amit az egyik hátsó asztalon talált, hogy
pillanatokkal később már nekiessen a következőnek. Nem
marhahúsból készült – őszintén szólva, nem is merte
megkérdezni, miből van –, de mivel közel két napja egy falatot
sem evett, eljutott odáig, hogy tényleg bármivel beérte.

Az asztal mögött ülő nő hirtelen felállt és elindult felé. Trixie
megdermedt, ahogy előre látta lebukása pillanatát.

– Hadd találgassak – szólította meg a nő. – Te vagy Andi?
Kipréselt magából egy mosolyt.
– Honnan tudta?
– A többi JS felhívott Tuluksakból. Szóltak, hogy még új vagy,

és Odakintről jössz.
– Odakintről?
A nő elmosolyodott.
– Bocs, mi így hívjuk a többi államot. Valaki majd kivisz az

ellenőrzési ponthoz, mielőtt megérkeznek a hajtók.
– Tuluksak – ismételte meg Trixie. A szó vasként ropogtatta a

fogait. – Azt remélem, hogy eljutok Akiakba.
– Az a helyzet, hogy az összes Jezsuita Segítőt Tuluksakba

küldjük. Ne aggódj, még egyiket se veszítettük el. – Egy doboz felé
biccentett. – Amúgy Jen vagyok, és jó lenne, ha segítenél azt



elvinni a rajtvonalhoz.
Trixie megemelte az objektívekkel és kábelekkel teli ládát, míg

Jen szájára és orrára húzta a sírmaszkot.
– Szerintem vedd fel a kabátod – javasolta.
– Csak ennyi cuccom van – felelte Trixie. – A többi. ööö. a

barátaimnál maradt.
Nem tudta, mennyire hihető a hazugsága – nem sokat értett a

Jezsuita Segítőkről és Tuluksakról szóló részből –, de Jen csak a
plafonra emelte a tekintetét, és elrángatta egy asztalhoz, ahol
K300-as emléktárgyakat és hasonlókat árusítottak.

– Nesze. – Nagy gyapjúkabátot, kesztyűt és alul megköthető
sapkát adott neki. Egy hótaposót és egy nehéz anorákot is kerített
az asztal mögül. – Ezek túl nagyok lesznek, de Harry nemsokára
úgyis beszív, úgyhogy fel se tűnik neki, ha kölcsönvesszük.

Amint Jen nyomában kilépett a Long House-ból, a tél nyitott
tenyérrel képen törölte. Ez a hideg nem olyan volt, mint a
december Maine-ben – ez a hideg a csontjáig hatolt és rátekeredett
a gerincére, parányi kristályokká dermesztette a lélegzetét és
összefagyasztotta a szempilláit. A járdát két oldalról embermagas
hóbuckák szegélyezték; az út mentén hómobilok parkoltak,
közöttük néhány rozsdás teherautóval.

Jen az egyik ilyen teherautó felé tartott. Fehér volt, leszámítva
piros ajtaját, amit mintha egyik haldoklóból ültettek volna át a
másikba. Az ülőpadból a Trixie felőli oldalon rugók és
szőrmepamacsok álltak ki; a biztonsági övet hiába is kereste. A
jármű távolról sem hasonlított az apja kisteherautójára, s mégis:
alig csusszant be az ülésre, a honvágy késpengeként hatolt a bordái
közé.

Jen valahogy rábírta a motort az indulásra.
– A jezsuiták mióta toboroznak önkénteseket a játszótéren?
Trixie szíve zakatolni kezdett.
– Ó, már huszonegy vagyok – felelte –, csak sokkal

fiatalabbnak nézek ki.
– Vagy ez, vagy én kezdek rohadt öreg lenni. – Biccentett a

hamutartóba tuszkolt Jagermeister felé. – Csak szolgáld ki magad.
Trixie lecsavarta a kupakot. Óvatosan ivott egy kortyot,



azután kiköpte a szeszt a műszerfalra.
Jen felnevetett.
– Oké. Jezsuita Segítő. Vettem. – Elnézte, ahogy Trixie

dühösen próbálta letörölni a foltot a kesztyűjével. – Ne aggódj, elég
alkohol van benne, hogy tisztítófolyadéknak minősüljön.

Éles kanyart vett, mire a teherautó átbillent egy hótorlasz
peremén. Trixie pánikba esett – nem látott utat. A kocsi a jeges
domboldalon lecsusszant egy befagyott folyó felszínére, majd
annak közepén gurult tovább.

Rögtönzött rajt- és célvonalat emeltek, két, kordonokkal
elkerített rámpával, felettük a K300 transzparenssel. Nyitott platós
teherautó állt itt, rajta egy férfival, aki a mikrofonját próbálgatta.
Szakadatlan sorban érkeztek a leharcolt furgonok és hómobilok,
hogy hevenyészett sorokban leparkoljanak a jégen. Némelyik
utánfutót is vontatott, rajtuk egy-egy kennel cikornyás betűkkel
felfestett nevével; máshol a hátsó ülésen csaholtak a szánhúzó
kutyák. A távolban álló légpárnás kétéltű, magyarázta Jen, a
postát hordja a folyón, de ma este ingyen hot dogot oszt a verseny
tiszteletére.

Roppant reflektorok világították be az éjszakát, így most
először, mióta leszállt Bethelben, végre alaposabban is
megnézhette az alaszkai tundrát. A táj rétegesen felhordott
halványkékekből és ezüstökből állt; az égbolt felfordított táljából
csillagok hulltak az apjuk vállán lovagló yupik gyerekek
csuklyájára. Jég borított mindent, ameddig csak ellátott. Most
értette meg, hogyan hihették egykor az emberek, hogy
lepottyanhatnak a világ peremén.

Mindez furán ismerős volt számára, tűnjék bármily
lehetetlennek is. Azután rájött: apja pontosan ilyennek rajzolta
meg a poklot.

Ahogy a hajtók szánjaik elé fogták a kutyákat, a tömeg
köréjük gyűlt. Mindenki tagbaszakadtnak és túlméretezettnek tűnt
ennyi ruhában. Gyerekek nyújtogatták kezüket a kutyák orra felé,
hogy megszagolhassák őket, közben persze folyton
belegabalyodtak a hámokba.

– Andi. Andi?



Amikor Trixie nem felelt – már el is felejtette, milyen néven
ismerik –, Jen megkopogtatta a vállát. Yupik eszkimó fiú állt
előtte, nem sokkal idősebb nála. Látta széles, mogyoróbarna arcát
– annál is inkább, mert elképesztő módon még sapkát sem viselt.

– Willie majd elvisz Tuluksakba – közölte Jen.
– Kösz – felelte jobb híján.
A fiú nem nézett a szemébe, csak elfordult és elindult, amiből

gyanította, hogy követnie kell. Egy hómobilnál álltak meg, ahol a
fiú csak bólintott és elfordult.

Egy pillanat alatt eltűnt a reflektorok fénykörén túli
éjszakában. Trixie habozni kezdett a hómobil mellett; nem igazán
tudta, mit csináljon. Kövesse Willie-t? Próbálja egyedül beindítani
ezt az izét?

Megérintette az egyik fogantyút. A hómobil úgy bűzlött, mint
a kipufogógáz vagy mint apja fűnyírója.

Már a startgombot kereste, amikor Willie visszatért a
túlméretezett parkával s annak csuklyájában a fekete
farkasprémmel. Még most is kerülte a tekintetét, ahogy felé
nyújtotta. Amikor nem vette el azonnal, elmutogatta, hogy húzza
fel.

A meleg még ott kísértett a kabátban. Trixie belegondolt, kitől
vehette el a srác – vajon most ott didereg a fagyban? Keze elveszett
a prémes ujjakban, de amikor felhúzta a csuklyát, hirtelen nem
érezte arcában a szelet.

Willie felült a hómobilra és várta, hogy ő is így tegyen.
Bizonytalan pillantást vetett a fiúra – s ha nem talál el
Tuluksakba?

Vagy ha mégis, mi lesz azután, ha mindenki rájön, hogy
egyáltalán nem őt várták? Vagy, ami ennél is sürgetőbb: hogyan
üljön fel erre a vacakra anélkül, hogy hozzásimulna?

Ennyi ruharétegben épp csak elfértek egymás mellett. Az ülés
legszéléig hátrált és kesztyűs kezével megkapaszkodott a féloldalt
talált fémrudakba. Willie berántotta a motort, de alapjáraton
tartotta, hogy ne riassza meg a kutyákat. Csak valamivel távolabb
húzta meg a fogantyút, hogy suhanni kezdjenek a jégen.

Már álló helyben is fázott – teljes sebességnél a szíve is



beledermedt a hidegbe. Meg se próbálta elképzelni, mi lenne vele a
nagykabát nélkül, amikor még így is borzongott és görcsösen
ökölbe szorította ujjait.

A hómobil lámpája kis háromszöget vágott előttük a sötétbe.
Nem mintha bármilyen utat követniük kellett volna. Errefelé nem
voltak táblák, se rendőrlámpák, se lehajtók.

– Hé – kiáltott bele a szélbe. – Tudod, hová megyünk?
Willie nem válaszolt.
Még erősebben markolta a kapaszkodót. Beleszédült abba,

hogy ilyen sebességgel halad, miközben semmit sem lát. Oldalt
billent, ahogy Willie felhajtott a partoldalon, átvágott a fák között,
majd újra lesiklott a fagyott folyó egyik mellékágára.

– Trixie vagyok – próbálkozott, nem is a társalgás kedvéért,
csak hogy ne csattogjanak a fogai. Ekkor döbbent rá, hogy valaki
másnak kellene lennie. – Mármint Trixie vagyok, de mindenki
csak Andinek hív. – Jesszusom, gondolta. Csinálhatnék magamból
ennél is nagyobb hülyét?

A szél a szemébe süvített, ami, ahogy könnyezni kezdett,
összefagyott. Előre kellett hajolnia, amíg a homlokával szinte
megérintette Willie hátát. A fiúból hullámokban tört felé a
melegség.

Száguldás közben úgy tett, mintha apja kisteherautójának
platóján feküdne és érezné maga alatt vibrálást, ahogy
bezötyögnek egy gyorsétterem parkolójába. Az arcához préselődő
fémlemezt még most is kellemesen melegnek érezte a napfénytől.

Annyi pattogatott kukoricát ettek, hogy anyja még a
ruhájukon is megérezte, amikor betette a mosógépbe.

A fagyos levegő telibe kapta az arcát.
– Most már ott leszünk? – kérdezte, majd, amikor Willie

konokul hallgatott: – Beszélsz egyáltalán angolul?
Legnagyobb meglepetésére a fiú addig fékezett, amíg meg nem

álltak. Ekkor odafordult hozzá, bár továbbra sem nézett a
szemébe.

– Ötvenöt mérföld az út – közölte. – Egész úton locsogni
akarsz?

Trixie sértődötten fordult el és vette észre a kísérteties fényt,



ahogy rázúdult a folyó fagyott felszínére. Felemelte tekintetét égi
mására – az elmosódott rózsaszínekre, fehérekre és zöldekre,
melyek a tűzijáték után maradt füstcsíkokat juttatták az eszébe.

Ki gondolta volna, hogy ha felhasítják az éjszakai eget, ilyen
színeket vérzik?

– Ez gyönyörű – suttogta.
Willie követte a tekintetét.
– Quriryaq.
Nem tudta, mit jelenthet: fogd már be, kapaszkodj, vagy tán

ne haragudj. Akárhogy is, amikor újra elindultak, az északi fényre
emelte arcát. A látvány teljesen megigézte, és már azzal se kellett
fárasztania magát, hogy hunyorogva követte a képzeletbeli utat.
Ahogy felnézett oda, akár azt is hihette, hogy hazafelé tart.











 
 
 

Max Giff-Reynolds egész karriert épített arra a képességére,
hogy olyasmit is észrevett, ami másoknak elkerülte a figyelmét:
egy idegen szövetszálat az áldozat kabátján; egy homokszemet a
bűntény helyszínén, ami nem illett a természetes környezetbe; egy
piszkos bomba készítéséhez használt kávédaráló nyomait. Mint az
ország egyik legnevesebb törvényszéki mikroszkopistáját,
mindenfelé hívták. Mike Bartholomew-nak is csak mikroszkopikus
esélye lett volna rá, hogy megvizsgáltassa vele Trixie hajmintáját,
ha nem ismeri a vézna és szemüveges szakértőt egyetemista
korából, mint a szobatársát, akit a kémia és fizika korrepetálásért
cserébe megvédett minden bajtól.

Amikor aznap éjjel Bostonba ment, vele utazott Trixie Stone
egy hajfürtje is. A fodrászat még el sem küldte a jótékonysági
szervezetnek; a raktár egyik fiókjában, peroxidos- és paraffinos-
üvegcsék között porosodott. Most pedig a pulton feküdt és arra
várt, hogy Max kimondja róla az ítéletet.

A laborban dobozokban álltak az összevetésre váró porszemek,
hajszálak, szövetrostok. A polarizációs mikroszkóp felett plakát
függött, rajta Max hősével, Edmond Locarddal. Bartholomew
emlékezett rá, mennyit olvasott neki annak idején Locardról, a
törvényszéki elemzés úttörőjéről. „Leégette a saját ujjlenyomatát –
mesélte Max lelkendezve –, csak hogy lássa, ugyanabban a
mintában nő-e vissza!”

A diplomaosztó óta eltelt közel harminc évben Max alig
változott. Megkopaszodott, de ugyanolyan vézna és szemüveges
maradt, legfeljebb a háta görbült bele a sok elemzésbe.

– Hm – fújta ki a levegőt.
– Ez mit jelent?
Max eltolta magát a munkaasztaltól.
– Mit tudsz a hajról?

7.



Bartholomew vigyorogva nézte a tudós tar koponyáját.
– Hát, nálad többet.
– A hajnak három rétege van, ami a tudományos vizsgálat

szempontjából érdekes. A külső hámréteg, a középső hajkéreg és
hajbél, a medulla. Ha úgy képzeljük el a hajat, mint egy ceruzát,
akkor a grafit a medulla, a fa a hajkéreg és a külső festés a
hámréteg. A hajbél olykor darabos, és még egyazon ember fején is
hajszálanként változó. A kéreg sejtjeinek pigmentje az, amit két
minta összehasonlításakor alapul veszek. Eddig tudsz követni?

Bartholomew bólintott.
– Ha ránézek egy hajszálra, meg tudom mondani, hogy

emberi-e vagy sem. Meg tudom mondani, hogy kaukázusi,
negroid vagy mongoloid-e. Meg tudom mondani, hogy melyik
testrészről származik, hogy erőszakkal távolították-e el; látom, ha
megégett vagy töredezett. A hajminta alapján ki tudok zárni egy
gyanúsítottat, viszont nem tudok azonosítani senkit.

Tovább beszélt, miközben újra a mikroszkóp fölé hajolt.
– Itt azt látom, hogy mindkét minta esetében átlagos a

szálátmérő és annak ingadozása, a medulla folytonos és aránylag
vékony, lágy textúrájú. Ez azt jelenti, hogy mindkét hajszál emberi
fejről való. A szín árnyalata, értéke és telítettsége csaknem azonos.
Az ismert eredetű minta végét ollóval nyírták el; a másikon még
megtalálható a hajgyökér, mely lágy és eltorzult – ebből tudjuk,
hogy kitépték. A pigment valamelyest különbözik, de annyira nem,
hogy ebből bármilyen következtetést levonhatnánk. Ugyanakkor
az áldozat testén talált hajszál kérge sokkal hangsúlyosabb, mint
az ismert eredetű mintáé.

– Az ismert eredetű minta egy hajvágás eredménye, ami a
gyilkosság előtt három héttel történt – szúrta közbe Bartholomew.
– Nem lehetséges, hogy ebben a három hétben a hajkéreg. hogy is
mondtad. hangsúlyosabbá vált?

– Lehetséges – bólintott Max –, különösen valamilyen
vegyszeres kezelés eredményeként, vagy ha a gyanúsított sokat
tartózkodott napon, esetleg szélben. Elméletileg lehetséges, hogy
két, egyazon személytől vett hajszál különbözzön egymástól,
viszont ugyanezt az elvet követve az is előfordulhat, hogy itt két,



külön személyről beszélünk. – Felnézett Bartholomew-ra. – Ha
arra kérnél, hogy tanúskodjak az esküdtszék előtt, nem tudnám
kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a két hajszál ugyanattól a
személytől származik.

Bartholomew úgy érezte, mintha beleöklöztek volna a
mellkasába. Pedig mennyire biztos volt abban, hogy jó nyomon
halad – hogy Trixie Stone azért tűnt el, mert belekeveredett Jason
Underhill meggyilkolásába.

– Hé – mosolyodott el Max –, ez nem szoktam bevallani
senkinek, de a mikroszkópia nem feltétlenül egzakt tudomány.
Még ha meg is találom az egyezőséget, azt szoktam mondani a
nyomozóknak, hogy a biztonság kedvéért szerezzenek egy DNS-
egyezést is.

Mike felsóhajtott.
– Csak az egyik hajszálon van hajgyökér. Ez kizárja a DNS-t.
– Csak a sejtmag-DNS-t zárja ki – helyesbített Max.

Előrehajolt és előhúzott fiókjából egy névjegyet. Lefirkantott
valamit a hátára, mielőtt átadta Bartholomew-nak. – Skip a
haverom, egy virginiai magánlaborban dolgozik. Csak mondd,
hogy én küldtelek.

Bartholomew elvette a kártyát. SKIPPER JOHANSSEN,
olvasta. GENETTA LABOR. MITOKONDRIÁLIS DNS.

 
* * *

 
Mire jött a vihar, Trixie már nem érezte a lábujjait. A hideg és

a hómobil kipufogója szinte katatón állapotba ringatta, így amikor
az első jégszilánk arcon találta, hunyorogva tért öntudatra. Még
most is valahol a folyón jártak – a környék nem sokban
különbözött az eddigiektől, leszámítva, hogy az égi fények helyét
mostanra a látóhatárra nehezedő szürke felhők vették át.

Süvöltött a hó, a látótávolság egyre csak csökkent. Már kezdte
azt hinni, hogy apja egyik képregénykockájába került, körötte a
legendás Jack Kirby által kitalált fehér buborékokkal, melyek a
pattogó-sercegő energiamezőt érzékeltették. Apja műveiben a
sötétből elősejlő formák is mindenféle rosszfiúkra emlékeztettek –



a göcsörtös ágakból egy boszorkány karmos végtagjai lettek, a
jégcsapokból egy démon vicsorgó fogsora.

Willie egy ideig csak lépésben haladt, mielőtt megállt.
Túlüvöltötte a szelet.

– Ezt ki kell várnunk. Reggelre kitisztul.
Szívesen válaszolt volna neki, de oly régóta megfeszítette az

állkapcsát, hogy egy káromkodás kedvéért nem akarta
szétroppantani.

Willie a jármű hátsó végéhez került, ahol pakolni kezdett. Kék,
vízhatlan vásznat nyomott a kezébe.

– Ezt tűrd a talp alá. Távol tartja a szelet.
Ezzel a sorsára hagyta és beleveszett a hófúvásba. Trixie sírni

tudott volna. A vihar eddig ismeretlen szintre emelte a hideg
fogalmát, sejtelme sem volt, mit értsen talp alatt, és haza akart
menni. Magához szorította a ponyvát és nem mozdult, csak
némán azt kívánta, hogy Willie jöjjön vissza.

Látta is a fiút, ahogy fel-felbukkant a lámpa fénykörében –
mintha egy folyóparton álló, kiszáradt fa ágait tördelte volna.
Amikor észrevette, hogy nem moccan, odasietett hozzá. Trixie arra
számított, hogy ráripakodik, de Willie csak összepréselte ajkait és
lesegítette.

– Bújj be alá. – Leültette, háttal a hómobilnak, mielőtt az
egész járművet becsomagolta a vízhatlan vászonba, amit végül
kihúzott fölé, hogy távol tartsa a szelet.

Nem sikerült teljesen; a hó és jég tévedhetetlenül megtalálta a
ponyva három nagy hasadékát. Willie lekuporodott a lábához,
lehámozta az összegyűjtött nyírfaágakról rögtönzött kérget, majd
azt betömködte a nyárfa- és égergallyak közé. Kis benzint eresztett
rá a hómobilból, mielőtt meggyújtotta a zsebéből elővarázsolt
öngyújtóval. Trixie csak akkor gondolt bele igazán, mennyire hideg
lehet idekint, amikor megérezte a tűz melegét a bőrén.

A suliban mintha azt tanulta volna, hogy az emberi test
hatvan százaléka víz. Vajon hány foknak kell lennie ahhoz, hogy
az ember szó szerint halálra fagyjon?

– Gyere – csóválta a fejét Willie. – Egy kis fű majd használ.
A háta közepére se hiányzott, hogy most kezdjen el füvezni.



Meg akarta rázni a fejét, de már a nyakizmai is megszűntek
működni. Amikor nem reagált, a fiú elfordult, mintha ráunt volna,
hogy vele bajlódjon.

– Várj – nyögte ki. Bár a fiú most sem nézett rá, legalább
megtorpant. El akarta mondani neki, hogy úgy érzi, mintha fából
lenne a lába, és az ujjai úgy zsibbadnak, hogy muszáj harapdálnia
őket. El akarta mondani, mennyire sajog a válla az erőfeszítéstől,
hogy ne dideregjen. El akarta mondani, mennyire fél és hogy
amikor elképzelte a szökését, ilyesmi meg se fordult a fejében.

– Nem... nem... tudok... mozogni – hebegte.
Willie letérdelt mellé.
– Mit nem érzel?
Nem tudta, hogyan válaszoljon. Kényelmet? Biztonságot?
A fiú nekiállt kifűzni a bakancsát. Gyakorlott mozdulattal két

keze közé fogta a lábfejét.
– Nincs hálózsákom, odaadtam Ernie unokatesómnak, aki

szánhajtó. Verseny előtt mindig ellenőrzik, megvan-e, különben
nem engednek indulni. – Ekkor, amikor már újra mozgatni tudta
a lábujjait és a perzselő érzés kilőtt a körmeitől a lábfej boltozata
felé, Willie hirtelen felállt és elment.

Néhány perccel később egy ölnyi száraz fűvel tért vissza. Le
kellett vernie róla a havat – a partoldal széléről ásta elő –, de
utána már ki tudta tömni vele ki Trixie hótaposóját és kesztyűjét. A
maradékot odaadta, hogy tűrje a kabátjába.

– Meddig esik még? – kérdezte Trixie.
Willie vállat vont.
– Miért van az, hogy sosem válaszolsz?
Ahogy Willie leült a sarkára, a hótaposója megcsikordult

alatta.
– Miért van az, hogy mindig beszélned kell? – Lehúzta

kesztyűjét és a lángok fölé tartotta kezét. – Megcsípett a fagy.
– Ez mit jelent?
– Ebből még fagysérülés is lehet.
Trixie próbált visszaemlékezni, mit tanult a fagysérülésről.

Nem ez az, amikor az érintett testrész elfeketedik és leesik?
– Hol? – kérdezte rémülten.



– A szemed között. Az arcodon.
Le fog esni az arca?
Willie szinte gyengéd mozdulattal tudatta vele, hogy odabújhat

hozzá, ha akar, de Trixie éppen ebben a pillanatban döbbent rá,
hogy egy fiú társaságában van, aki sokkal erősebb nála, ráadásul a
semmi közepén, ahol senki se hallja a sikoltozását. Távolabb
húzódott és megrázta a fejét, miközben a torka összezárult, akár
egy rózsa sötétedés után.

Amikor fiú megfogta a csuklóját, a szíve még hevesebben vert.
Behunyta a szemét, a legrosszabbra számított, s közben arra
gondolt, hogy másodszor talán nem olyan szörnyű végigélni egy
rémálmot.

Az arcán érezte Willie kezét, forrón, mint egy napon áthevült
követ. Érezte, ahogy a fiú másik keze megérinti a homlokát, majd
lesiklik az arcán, hogy ujjai közé csippentse az állát.

Érezte a bőrkeményedéseket, és arra gondolt, honnan
származhatnak. Azután felnyitotta a szemét, és most először
rajtakapta Willie Mosest, ahogy egyenesen rá néz.

 
Skipper Johanssenről, a mitokondriális DNS szakértőjéről

kiderült, hogy nő. Bartholomew elnézte, ahogy cukrot tesz a
kávéjába, majd átnézi az ügyről készített jegyzeteit.

– Szokatlan név – kockáztatta meg.
– Anyám gerjedt a Barbie-s dolgokra.
Skipper nem csupán nő volt, de gyönyörű nő, hátközépig érő

egyenes, platinaszőke hajjal és vastag keretes szemüveg mögé
rejtett zöld szemekkel. Ahogy olvasott, ajkai némán formálták a
szavakat.

– Mennyit tud a mitokondriális DNS-ről? – kérdezte végül.
– Hogy remélhetőleg képes lesz összehasonlítani két hajszálat?
– Nos, igen. Az igazi kérdés inkább az, mit akar kezdeni az

összehasonlítással. – Hátradőlt székében. – A Helyszínelőknek
hála, ma már mindenki hallott a DNS-elemzésről. Ez legtöbbször a
sejtmag-DNS-re vonatkozik, amit fele részben az anyjától és fele
részben az apjától örököl, van ugyanakkor egy másféle DNS is, a
törvényszéki laborok új üdvöskéje: a mitokondriális DNS. Talán



maga és a világ még nem sokat hallott róla, de annál inkább tud
eddigi a legnagyobb felhasználási területéről: 9/11-ről.

– Így azonosították a maradványokat?
– Pontosan – bólintott Skipper. – A hagyományos eljárások

nem működtek, mivel nem találtak ép fogakat, csontokat vagy
bármit, ami megröntgenezhettek volna. A mitokondriális DNS
ezzel szemben felhasználható akkor is, ha a minta elégett,
szétzúzódott, vagy amit akar. A tudósainknak csak egy nyálminta
kell az elhunyt valamelyik közvetlen családtagjától, hogy
elvégezzék az összehasonlítást.

Felvette a hajmintát, amit Max előző nap tüzetesen
megvizsgált a mikroszkóp alatt.

– Ezt azért használhatjuk fel hajgyökér nélkül is, mert egy sejt
nem csak sejtmagból áll. Számos egyéb része van, köztük a
mitokondrium, ami gyakorlatilag egy parányi erőmű és az
energiaellátásért felel. Egy sejtben több száz mitokondrium
található, szemben az egyetlen sejtmaggal, és valamennyi
mitokondrium több példányban is tartalmazza azt a bizonyos
mitokondriális DNS-t.

– Ha sokkal több mitokondriális DNS van, mint sejtmagi,
akkor miért nem ezt használják mindenhol? – kérdezett közbe
Bartholomew.

– Van egy bibi. Ha fogunk egy sejtmag-DNS-profilt, annak az
esélye, hogy találunk valakit ugyanazzal a profillal, egy a
hétmilliárdhoz. A mitokondriális DNS sajnos kevésbé egyedi, mivel
a sejtmag DNS-ével ellentétben a mitokondriális DNS-t kizárólag
az anyjától örökli. Ez azt jelenti, hogy a testvérei és a nővére is
mind ugyanazzal a mitokondriális DNS-sel rendelkeznek, mint az
anyjuk, sőt, az ő anyja és a testvére, és így tovább. Igazából
fantasztikus, hogy egy női petesejt megszámlálhatatlan
mitokondriumot tartalmaz, szemben a hímivarsejttel.
Megtermékenyítéskor a spermiumban jelen lévő mitokondriumok
nemcsak hogy alulmaradnak, de el is pusztulnak. – Skipper
szélesen elmosolyodott. – A természetes kiválasztódás csúcsra
járatva.

– Tényleg kár, hogy a szaporodás miatt továbbra is ránk kell



fanyalodniuk – jegyezte meg epésen Bartholomew.
– Ó, látná csak, miket művelnek a szomszédos

klónozólaborban! Visszatérve a lényegre: a mitokondriális DNS
nincs nagy hasznunkra, ha két vér szerinti testvér közül kell
kiválasztania a gyanúsítottat, viszont nyerő lehet, ha ki akar zárni
valakit. Statisztikailag, ha vesz tizenöt pontot a DNS-szálról, több
mint egy oktillió sejtmag-DNS-profilt kap, ami nagyon meggyőző
tud lenni az esküdtszék előtt, ha rá akar bizonyítani valamit a
vádlottra, viszont a mitokondriális DNS-nél csak mindössze
négyezernyolcszáz szekvenciát azonosítunk, és további hatezer
szerepel a tudományos szakirodalomban. A mitokondriális DNS
esetében a relatív gyakoriság egy egész négy vagy valami hasonló
– az alany profilja lényegében megegyezik a világ népességének
négy százalékáéval. Ez nem elég ahhoz, hogy kétséget kizáróan
bizonyítsa a vádlott bűnösségét, viszont lehetővé teszi, hogy
kizárjunk egy gyanúsítottat, ha nem illik az adott profilba.

– Ha tehát az áldozat testén talált hajszál mitokondriális-DNS-
profilja nem egyezik Trixie Stone hajszáláéval – vonta le a
következtetést Bartholomew –, akkor nem tudom összekötni a
gyilkossággal,

– Pontosan.
– Ha pedig egyezik?
Skipper felnézett.
– Akkor minden oka megvan rá, hogy letartóztassa.
 
Még a nap is elkerülte az alaszkai tundrát, legalábbis Laurának

ez a benyomása támadt – másként hogy lehetett volna délelőtt
kilenckor koromsötét? Pedig mennyire várta, hogy az utaskísérő
végre kinyissa a gép ajtaját, miután leszálltak Bethelben. Nem
elég, hogy rettegett a magasságtól és a repüléstől, de csak a gép
egyik felében utazhattak – a másikat a teherrakomány foglalta el.

– Hogy vagy? – érdeklődött Daniel.
– Mesésen – próbált könnyed hangot megütni. – Mintha az

elnöki különgépen utaznánk.
Mielőtt kiszálltak volna, Daniel odafordult hozzá és felhúzta a

kapucniját. Még a madzagokat is megkötötte az álla alatt, ahogy



kiskorában Trixie-vel is csinálta, mielőtt kiengedte játszani a hóba.
– Hidegebb van, mint hinnéd – mosolygott, mielőtt kilépett a

kifutóra vezető mobil lépcsőre.
Ezzel még nem mondott semmit. A szél mintha fel akarta

volna nyársalni; minden lélegzetvételnél úgy érezte, mintha
üvegport nyelne. Futva követte Danielt a kifutón át egy apró,
alacsony épületbe.

A terminál szűkös sorokba rendezett székekből és egyetlen
jegyárusító pultból állt. Ott sem ült senki, mivel az egyetlen
alkalmazott a fémdetektornál ellenőrizte a felszálló utasokat.
Laura elnézett két őslakos lányt, amint egy idős asszonyt
ölelgettek, miközben mindhárman sírva araszoltak a kapu felé.

A feliratokat angol és yupik nyelven is feltüntették.
– Ez mosdót jelent? – mutatott Laura egy ajtóra, mely fölé az

ANARVIK szót írták.
– A yupikban igazából nincs nyelv a mosdóra. – Daniel

halványan elmosolyodott. – Ez csak annyit tesz, hogy „szaróhely”.
Jobbra és balra egy-egy ajtó nyílt. A férfi- és női mosdót nem

jelölték külön, de miután egyik oldalt meglátta a vizeldét, ellenkező
irányba indult. A mosdókat pedálok működtették; rátaposott az
egyikre, hogy vizet engedjen és megmossa az arcát. Megnézte
magát a tükörben.

Ha valaki más is belép ide, gondolta, nem fogok ilyen gyáván
viselkedni.

Vagy ha az a család átjut a biztonsági kapun.
Vagy ha Daniel szemben áll, amikor kimegyek.
Szinte állandóan ezt játszotta. Ha a lámpa vált, mielőtt tízig

számol, elmegy Sethez. Ha Daniel felveszi a harmadik csengetés
előtt, marad még öt percet.

Fogta ezeket a véletlenszerű mozzanatokat és
felmagasztosította őket próféciák szintjére; úgy tett, mintha ennyi
elég is lenne, igazolni a tetteit.

Vagy azok hiányát.
Kabátjába törölte kezét és kilépett, hogy a családot még a

fémdetektor előtt találja, Danielt pedig háttal neki.
Megkönnyebbülten sóhajtott és indult felé.



 
Trixie annyira reszketett, hogy folyton lerázta magáról a füvet,

amivel Willie betakargatta. Nem mintha másként felhúzhatta
volna az álláig; csak annyit tehetett, hogy beásta magát és remélte
a legjobbat. A lába még most is fázott, és haja ráfagyott a fejére.
Tudatosan éber maradt – valamiért úgy érezte, már így is épp
eléggé elkékült és hideg, az alvással átlépné a végső határt.

Willie lélegzete kis fehér pamacsokként úszott a levegőben,
mint a zsinóron lengő kínai lampionok. A fiú behunyta a szemét,
így Trixie kedvére megbámulhatta. Belegondolt, milyen lehet itt
felnőni, ilyen viharokat megélni és tudni, mit kell tenni; nem
másra támaszkodni. Belegondolt, vajon apja is tudja-e mindezt –
az élettel és halállal kapcsolatos alapvető tudás ott lappang-e a
többi, általa ismert készség mögött, mint a gonosz teremtmények
rajzolása, a biztosítékok kicserélése vagy épp a palacsintasütés.

– Ébren vagy? – mormolta.
Willie nem nyitotta ki a szemét, csak alig észrevehetően

biccentett. Fehér ködkígyó siklott ki az orrlyukából.
A melegség összekapcsolta őket. Félméternyire feküdtek,

kettejük között a magasra halmozott fűvel, de valahányszor felé
fordult, a száraz szalmán át is érezte hőjét, mint egy csillag pulzáló
fényét. S amikor azt hitte, hogy a fiú nem veszi észre, egy picit
mindig közelebb araszolt.

– Ismertél olyat, aki meghalt idekint? – kérdezte.
– Igen – felelte Willie. – Ezért nem ássuk be magunkat a

hótorlaszokba. Ha meghalsz, senki sem talál rád, és akkor a
szellemed sem talál nyugalmat.

Trixie nedvesnek érezte a szemét, ami megrettentette, mert
szinte azonnal összeragadtak a szempillái. A karjába metszett
létrafokokra gondolt s arra, hogy valódi fájdalmat akart érezni a
szívét markolászó gyötrelem helyett. Hát, végül csak megkapta,
amit akart, nem igaz? A lábujjai mintha lángolnának; az ujjai
virslire dagadtak és fájtak. Ehhez képes röhejesnek tűnik a kár,
amit egy vékony kis borotvapenge okozhat – hétköznapi dráma
valakinek, aki nem igazán tudja, mi a veszteség.

Talán a felismerés, hogy tényleg meghalhatunk, mindennél



hatékonyabban visszatart minket attól, hogy ezt akarjuk.
Megtörölte az orrát, majd a szempilláira préselte ujjbegyét,

hogy felolvadjanak.
– Nem akarok megfagyni – rebegte.
Willie nyelt egyet.
– Hát. egy módja van, hogy átmelegedj.
– Mi az?
– Vedd le a ruhád.
– Ja, persze – horkant fel Trixie.
– Ez nemcsak duma. – Willie félrefordította a tekintetét. –

Mindketten megtehetnék, azután. tudod. összebújnánk.
Meredten nézte Willie-t. Nem akart összebújni vele; csak arra

tudott gondolni, mi történt legutóbb, amikor ilyen közel került egy
fiúhoz.

– Ilyenkor ezt szokták csinálni – magyarázta Willie. – Ez nem
jelent semmit. A papám más férfiakkal is összebújt már, ha kint
ragadt éjszakára.

Trixie próbálta elképzelni az apját ilyen helyzetben, de már
annál a résznél feladta, amikor látta őt ruha nélkül.

– Amikor legutóbb megtörtént, apámnak az öreg Ellis
Puuqatakkal kellett összebújnia. Akkor esküdött meg rá, hogy
többet nem megy el otthonról a hálózsákja nélkül.

Trixie figyelte, ahogy Willie szavai a hidegben kristályokká
dermednek – mind egyformává, mégis mássá, mint a hópihék –,
és tudta, hogy igazat mond.

– Előbb be kell csuknod a szemed – mondta vonakodva.
Lerángatta a farmerjét, az anorákját, a pulóverét. A melltartót

és a bugyit fent hagyta, mert muszáj volt.
– Most te. – Elfordult, ahogy a fiú levette a kabátját és az

ingét. Azért kicsit leskelődött. A hátát olyan színűnek látta, mint a
mandula héját; megfeszülő lapockái úgy mozogtak, mint a
dugattyúk. Ahogy levette a nadrágját, körbeugrándozott és olyan
hangokat hallatott, mint azok, akik az uszodában nagy cirkuszt
csinálnak abból, ha be kell menniük a hideg vízbe.

Miután némi füvet hintett a földre, lefeküdt és intett Trixie-
nek, hogy tegyen ugyanúgy. Magukra húzták a kabátot, mint egy



takarót, majd még több fűvel fedték be.
Trixie összepréselte a szemhéját. Érezte a szalma zizegését,

ahogy a fiú közelebb húzódott; érezte a szálak kaparását a bőrén,
ahogy közéjük ékelődtek. Willie megérintette a hátát, ő pedig
megfeszült, ahogy hátulról hozzásimult, és felhúzta a térdét, hogy
behajlítsa az ő lábát is. Mélyen beszívta a levegőt. Próbált nem
emlékezni az utolsó fiúra, akit megérintett; az utolsó fiúra, aki
megérintette.

A megnyugvás furcsamód onnan sugárzott ki, ahol a fiú ujjai
nyugodtak a vállán, és terjedt tovább minden pontra, ahol csak
érintkeztek. Ahogy Willie-hez simult, többé már nem gondolt
Jasonre, sem arra az éjszakára. Nem érezte magát veszélyben,
még csak nem is félt. Egyszerűen csak – órák óta először –
eltöltötte a melegség.

– Ismertél olyat, aki meghalt? – kérdezte. – Aki veled egyidős
volt?

Willie kivárt egy hosszú pillanatot, mielőtt válaszolt.
– Igen.
A keserű szél nekifeszült a ponyvának, laza nyelve úgy

repdesett, mintha gonosz pletykát terjesztene. Trixie ujjai lassan
ellazultak.

– Én is – suttogta.
 
Bethel legfeljebb statisztikai értelemben számított városnak,

más szempontból aligha. A lakosság a hatezer főt se érte el, bár
tény, hogy a folyó mentén sorakozó ötvenhárom halászfaluhoz ez
esett legközelebb. Az alig húsz kilométeres úthálózatot a legtöbb
helyen le sem kövezték. Daniel kinyitotta a terminál ajtaját,
mielőtt Laurához fordult.

– Foghatunk egy taxit – vetette fel.
– Itt vannak taxik?
– A legtöbb embernek nincs autója. Ide elég egy csónak és egy

hómobil.
A taxit egy aprócska ázsiai nő vezette, feje tetején akkorra

konttyal, mint egy leomlásra váró lavina. Még ebben a sötétben is
hamis Gucci szemüveget viselt és Patsy Cline-t hallgatott a



rádióban.
– Hová megyünk?
Daniel habozni kezdett.
– Csak hajtson – felelte. – Majd szólok, mikor álljon meg.
A nap végül felbuggyant a látóhatáron, mint egy tojás sárgája.

Daniel az ablakon át a tájra meredt: palacsintalapos, szélfútta,
jégtől áttetsző. A kijárt utak mellett elszórt építmények, az apró
viskóktól a szerény hetvenes évekbeli teraszházakig. Az árokban
egy kanapé párnák nélkül, túltömött karfáin jégvirágokkal.

Elhagyták Lousetown és Alligator Acres negyedeket, az
Alaszkai Kereskedelmi Társaság üzletét és az egészségügyi
központot, ahol a yupik eszkimókat ingyen látták el. Elhagyták
White Alice-t, a hatalmas ipari létesítményt, ami távolról autós
mozinak tűnt, pedig igazából a hidegháború idején épült,
méghozzá fejlett lokátorállomásnak. Daniel kölyökként százszor is
betört ide – felmászott koromsötét közepén, hogy kiüljön a tetejére
és berúgjon a Windsor whiskey-től.

– Oké – szólt előre a taxisnak. – Itt megállhat.
A Long House Innt elborították a hollók. Legalább tucatnyi

gubbasztott a tetőn, míg társaik egy szakadt táskán veszekedtek a
szemeteskonténernél. Kifizette a sofőrt, mielőtt felnézett a felújított
épületre. Amikor elment innen, kis híján a sorsára hagyták.

Három hómobil parkolt elöl. Az információt elraktározta
magában; szüksége lehet egyre, ha megtudja, melyik irányban
indult tovább Trixie. Elkötheti, ha még meg tudja bütykölni, de
választhatja a törvényes utat is – a szupermarketben hómobilt is
árultak, közvetlen a kannás tej mellett.

– Tudtad, hogy a hollók egyik kultúrában se jelentenek jót? –
állt meg mellette Laura.

Odafordult hozzá. Valahogy a köztük lévő távolság kisebbnek
tűnt itt, Alaszkában. Vagy csak elég messzire kerültek a bűntény
helyszínétől, hogy elfeledkezzenek a részletekről.

– Tudtad, hogy a hollók semmit se szeretnek úgy, mint a thai
kaját?

Laura tekintetébe fény költözött.
– Te nyertél.



Transzparens függött az ajtó felett: K300 KÖZPONTI IRODA.
Daniel belépett és leverte bakancsáról a havat. Kölyökkorában
kezdték el szervezni ezeket a szánhajtó versenyeket, hogy a
helybéliek – mint Rick Swenson, Jerry Austin és Myron Angstman
– ezzel is keressenek pár dolcsit. Manapság már húszezer dollárért
ment a vetélkedés, és céges szponzorok támogatták a legnagyobb
neveket, mint Jeff King, Martin Buser és DeeDee Jonrowe.

A helyiségbe belépni is alig lehetett. Helybéli kölykök
ücsörögtek a padlón, itták a dobozos kólát és passzolgattak
egymásnak egy képregényt. Két nő a telefonokra válaszolt, más
valaki a legfrissebb eredményeket írta ki a táblára. Yupik anyukák
hordozgatták holdvilágarcú kisbabáikat, az idősebb férfiak az
újságokat böngészték, kék-fekete copfos iskolás lányok nevetgéltek
mögöttük, miközben kiszolgálták magukat a raguból és a pitéből.
Mindenki ingaszerűen billegett vaskos téli öltözékében, mintha
űrhajósok navigálnának egy távoli bolygó felszínén.

Talán így is van, gondolta.
Odalépett az asztalhoz, ahol a két nő felkapdosta a telefonokat.
– Elnézést – szólította meg egyiküket. – Egy tizenéves lányt

keresek... – A nő felemelte mutatóujját: Egy pillanat.
Lehúzta a cipzárját. Mielőtt eljöttek, egy sporttáskát telerakott

téli holmival; Laurával mostanra gyakorlatilag mindent felvettek.
Maine-ben sem volt meleg, mégis annak tűnt, ha összevetették az
eszkimó falvak hidegével.

A nő letette.
– Helló. Miben se… – Elhallgatott, amint újra csörögni kezdett

a telefon.
Daniel bosszúsan fordult el. A türelmetlenség a többi

negyvennyolc állam sajátja, olyan tulajdonság, amit az itt
nevelkedett gyermekek nem ismernek meg. Az idő egészen
másmilyen a tundrán; gumiként nyúlik végtelenre, majd a
legváratlanabb pillanatban csap vissza. Itt egyedül az iskola és a
templom működik szabott menetrend szerint, de a legtöbb yupik
innen is rendszeresen elkésik.

Felfigyelt egy öregemberre, aki a foteléből ülve őt nézte. Yupik
volt, viharvert bőre is jelezte, hogy a szabadban töltötte egész



életét. Zöld flanelnadrágot és szőrmebéléses parkát viselt.
– Aliurturua — suttogta. Szellemet látok.
– Nem szellem. – Daniel tett felé egy lépést. – Cama-i.
A férfi összeráncolta arcát, ahogy a keze után nyúlt.
– Alangruksaaqamken. — Megleptél, hogy ilyen váratlanul

megjelentél.
Daniel tizenöt éve nem beszélt yupik nyelven, a szótagok

mégis úgy törtek fel belőle, mint a folyóvíz. Ami azt illeti, éppen
Nelson Charles tanította neki az első yupik szavakat: iqalluk... hal,
ansaq... csónak, és terren purruaq... nyald meg a seggem partját –
ezt Nelson szerint annak kellett mondania, aki csúfolta, amiért
kass'aq. Laura után nyúlt, aki elképedtve hallgatta a szóváltást.

– Una arnaq nulirqaqa. — Ez a feleségem.
– Nagyon csinos – dicsérte Nelson angolul. Megrázta Laura

kezét, de nem nézett a szemébe.
Daniel Laurához fordult.
– Nelson helyettesítő tanár volt. Amikor a helybéli kölykök

kirándulásra mentek Anchorage-ba, amit a kormány fizetett
nekik, én nem tarthattam velük, mert fehér voltam. Nelson
ilyenkor külön kirándulásra vitt, hogy megnézzük a hálókat és
halcsapdákat.

– Már nem tanítok – jelezte Nelson. – Most én vagyok a
versenybíró.

Ez azt jelenti, döbbent rá Daniel, hogy a K300 kezdete óta itt
van.

– Hallgass ide. – Azon kapta magát, hogy yupikra váltott,
mert a szavak, lehettek bármily tüskések a torkában és a nyelvén,
még így sem fájtak annyira, mintha angolul mondta volna ki őket.
– Paniika tamaumauq.

Eltűnt a lányom.
Nem kellett elmagyaráznia Nelsonnak, miért gondolja úgy,

hogy a gyermeke, aki a világ másik végén él, éppen Alaszkában
kötött ki. Az eszkimók tudták, hogy az a személy, aki éjszaka
lefekszik, nem feltétlenül azonos azzal a személlyel, aki másnap
reggel felkel. Átváltozhatott medvévé vagy fókává. Átkelhetett a
holtak birodalmán. Álmában kimondhatott egy kívánságot, majd



azon kaphatta magát, hogy máris abban él.
– Tizennégy éves. – Próbálta leírni Trixie-t, de nem tudta,

hogyan tegye. A magassága, a testsúlya vagy a hajszíne hogyan
adhatná vissza, milyen, amikor nevet és a szeme összeráncolódik?
Hogy a szendvicse tetejére mogyoróvajat, az aljára meg lekvárt
kell kennie? Hogy néha éjjel felkel és verset ír, mert megálmodta?

A telefonközpontos ellépett az asztal mögül.
– Bocs ezért a. ez megy egész nap. Szóval, egyedül a Jezsuita

Segítők között vannak olyan lányok, akiket nem ismerek. Az
egyikük későn érkezett a hóvihar miatt, de mostanra biztosan
eljutott már Tuluksakba.

– Hogy nézett ki? – kérdezte Laura. – A lány, aki elkésett?
– Kicsi és vézna. Fekete hajú.
Laura Danielhez fordult.
– Nem ő az.
– Nem volt kabátja – csóválta fejét a nő. – Azért ez elég fura,

ha egy kölyök Alaszkába jön. Nem volt még sapkája sem.
Daniel visszaemlékezett rá, ahogy Trixie a tél közepén ott ült a

kocsijában, miközben odahajtottak a középiskola bejáratához.
Hideg van odakint, csóválta a fejét, és odaadta neki a narancssárga
gyapjúsapkát, amiben a fát szokta vágni. Húzd fel ezt. Mire a
válasz: Apa, azt akarod, hogy mindenki bénának tartson?

Néha előfordult, míg Akiakban élt, hogy előre megérzett
dolgokat. Néha csak eszébe jutott egy róka, mielőtt felnézett és
meglátta. Néha nagyobb hasznát vette a képességnek – megérezte
a hátulról érkező támadót és még időben felé fordult, hogy ő vigye
be az első ütést. Egyszer még álmából is felébredt rá: a
puskalövésre és a pattogó kosárlabdák hangjára, miután a golyó
felfordította a ládát, amiben tartották őket.

Anyja véletlen egybeesésnek tartotta ezt, az eszkimók azonban
nem. Az emberek élete itt szorosan egymásba szövődött, és ha
kihúztak egy szálat, felbomolhatott az egész kötés.
Kamaszkorában talán csak legyintett erre, de mára felismerte a
jeleket: a bőr megfeszült a halántékán és a fény túl sebesen
mozgott a szeme előtt, mielőtt meglátta a lányát, aki nem viselt
sapkát – sok minden mást se, ami azt illeti –, és egy



szalmakazalban vacogott.
Úgy érezte, menten kiugrik a szíve.
– El kell jutnom Tuluksakba.
– Ikayurnaamken – bólintott Nelson. Hadd segítsek.
Amikor utoljára itt járt, nem kellett senki segítsége. Amikor

utoljára itt járt, ellökött magától minden kezet. Most Nelsonhoz
fordult.

– Kölcsön adnád a hójáródat? – kérdezte.
 
Tuluksakban az iskolánál alakították ki az ellenőrző pontot,

elég közel a folyóhoz, hogy a hajtók a vízparti füves területen
hagyhassák a kutyáikat, amíg felugranak az épületbe egy hot
dogra. A K300 résztvevői kétszer haladtak át Tuluksakon – egyszer
úton Aniakba és egyszer visszafelé. Az egyik ponton mindenképp
négyórás pihenőt kellett tartaniuk és a kutyáknak átesniük az
állatorvosi ellenőrzésen. Amikor Trixie és Willie megérkezett,
kisebb falka pihent a folyóparton hajtó nélkül; csak egy kölyök
figyelt rájuk, aki azután érdeklődött, találkoztak-e bárkivel
útközben. Egy kivétellel valamennyi hajtó Tuluksakban rekedt a
vihar miatt. Arról az egyről senki sem hallott, mióta átfordult
Akiakban.

Trixie aznap reggel nem sokat beszélt Willie-vel. Valamivel hat
után ébredt – előbb arra, hogy már nem havazik, azután arra,
hogy már nem fázik. Willie átkarolta, a tarkóján érezte lélegzetét,
de ennél jóval megalázóbbnak találta a keménységet, amit a
combjai közé furakodott. Lángoló arccal húzódott el és
összpontosított arra, hogy talpig felöltözzön, mire a fiú felébred és
rájön, hogy merevedése van.

Willie most leparkolt az iskola előtt és leszállt a hómobilról.
– Te nem jössz be? – kérdezte Trixie, de ő máris a motorral

babrált, és láthatóan nem izgatta, hogy tovább mélyítse az
ismeretségüket. – Tőlem. – mormolta maga elé, és belépett az
épületbe.

Közvetlen előtte vitrin állt, benne tollakkal és prémmel
dekorált maszkokkal, meg egy fényes kupával, amibe kosárlabdát
metszettek. Magas, lóarcú fiú várakozott mellette.



– Te nem Andi vagy – állapította meg csalódottan.
A tuluksaki ellenőrző ponthoz többnyire a főiskolás korú fiatal

okat vezényelték, akik Béke Hadtest-szerű szolgálatokat végeztek
az őslakosok betheli klinikáján. Trixie eddig azt hitte, a jezsuiták
papok, ám ezek a kölykök a legkevésbé sem tűntek annak. Amikor
megkérdezte Willie-t, miért hívják őket Jezsuita Segítőknek, ő is
csak a vállát vonogatta.

– Nem ismerek semmilyen Andit – közölte Trixie. – Nekem
csak annyit mondtak, hogy jöjjek ide.

Visszatartott lélegzettel várta, hogy a fiú vádló ujjal
rámutasson és csalót kiáltson, de mielőtt megtehette volna, Willie
belépett és leverte hótaposóját.

– Hé, mizu, Willie – köszönt neki a magas srác. Willie
biccentett, mielőtt belépett az egyik tanterembe, és egyenesen a
Tupperware edényekkel megrakott asztal felé indult. Kiszolgálta
magát, azután el is tűnt egy másik ajtón át.

– Hát, Carl vagyok. – A magas fiú felé nyújtotta a kezét.
– Trixie.
– Csináltál már ilyet?
– Ja, persze – hazudta Trixie. – Egy csomószor.
– Szuper. – A fiú bevezette a tanterembe. – Most kicsit nagy a

kavarodás, mert az előbb futott be egy csapat, de mondom
röviden. Először is, ami a legfontosabb, ott a kaja. – Rámutatott. –
A helyiek egész nap hordják, ha még nem próbáltad, ajánlom a
hódragut. Az ajtó túlsó oldalán egy másik terem van, a pihenőjük
alatt ott alszanak a hajtók. Csak felkapnak egy matracot és
megmondják, mikor keltsd fel őket. Váltjuk egymást, minden fél
órában kiül valaki a folyópartra, ami ilyen időben eléggé büntet.
Ha a műszakod alatt fut be egy hajtó, meg kell mondanod az idejét
és hívnod kell az irodát, azután megmutatnod a kijelölt karámot.
Jelenleg azért áll a bál, mert a vihar miatt az egyik csapatnak
nyoma veszett.

Trixie figyelmesen hallgatott és bólogatott a megfelelő
helyeken, de másként Carl mintha szuahéliül beszélt volna. Talán
boldogul, ha megfigyel valakit, miközben azt csinálja, amit tőle is
vártak.



– S hogy tudd – tette hozzá Carl –, a hajtók ledobhatják itt a
kutyákat.

Minek? tűnődött el. Hogy lássák, talpra esnek-e?
Megcsörrent egy mobil, valaki Carl nevét kiáltotta. Miután

egyedül maradt, Trixie körülnézett, s közben reménykedett, hogy
elkerüli Willie-t, akinek láthatóan nem esett nehezére elkerülnie őt.
Úgy tűnt, az egész iskola két teremből áll. Eszébe jutott a betheli
gimi komplexuma, melynek térképét egy nyáron át memorizálta,
mielőtt kilencedikbe ment.

– Hát ideértél.
Trixie megfordult, hogy szembetalálja magát az állatorvossal,

akivel egy gépen utazott Anchorage-ból.
– Most szóljon hozzá.
– Hát, akkor odakint találkozunk. Úgy hallom, máris van egy

csúnya fagyás, egyenesen nekem címezve. – Felhúzta kabátja
cipzárját és intett, mielőtt kilépett az ajtón.

Trixie kis híján éhen halt, mégsem akart olyasmit enni,
amiben hódhús lehet. Annál inkább vonzotta a sarokba állított
olajkályha, ami felett megmelengethette a kezét. Ez sem tűnt
forróbbnak Willie bőrénél.

– Készen állsz?
Mintha csak megidézte volna, Willie egyszeriben ott termett

mellette.
– Mire is?
– Hát. erre.
– Ja, persze – legyintett. – Gyerekjáték. – A fiú elvigyorodott

és máris elfordult. – Hé, hová mész?
– Haza. Ez a falum.
Egészen eddig fel sem ötlött benne, hogy újra magára

maradhat. Kamaszként mindig egy nagyobb egészhez tartozott –
családhoz, osztályhoz, csoporthoz –, és mindig akadt valaki, aki
beleütötte az orrát a dolgaiba. Hányszor viharzott el, miután
összeveszett az anyjával, és kiáltozta azt, hogy bárcsak békén
hagynák már?

Vigyázz, mit kívánsz, gondolta most. Még csak egy napot
töltött egyedül, de máris felzaklatta, hogy elveszítette egy



vadidegen társaságát.
Megpróbálta letörölni arcáról az érzést, hogy ugyanazt az

érdektelenséget tükrözze vissza, amit Willie-n látott. Azután eszébe
jutott, hogy valaki más kabátja van rajta, és nekiállt, hogy
küszködve kibújjon belőle.

Willie megállította.
– Tartsd meg. Majd később visszajövök érte.
Követte őt a szabadba, ahol rögtön megérezte a fejbőrét

megcsapó hideget. Willie a kis házak felé indult, melyek szinte
kétdimenziósnak tűntek – mintha füstös barna és szürke grafittal
vázolták volna fel őket. Kezét mélyen elrejtette a zsebében, és
megpördült, hogy ne a szemébe kapja a szelet.

– Willie – kiáltott utána. Bár most se nézett fel, a fiú legalább
megtorpant. – Kösz.

Willie válasz gyanánt csak meghajtotta a fejét, azzal tovább
törtetett a falu felé. Trixie is pontosan ezt érezte: ha sikerül is
eljutnia valahová, egyelőre rossz irányban halad. Sokáig nézett a
fiú után, még akkor is, amikor már nem látta, amíg csak el nem
terelte figyelmét a folyó felől felhangzó ugatás.

A JS, akit érkezésekor látott, most is ott őrködött a kutyák
felett, melyek egész gomolyfelhőt lihegtek maguk köré. A fiú
elvigyorodott, amikor meglátta, és rögtön átpasszolta neki a
műanyag táblára csíptetett lapot.

– Te vagy a váltás? Brutális idekint. Hé, figyelj, Finn Hanlon
elment csurgatni egyet, amíg az állatorvos végez a csapatával.

– Mit kell csinálnom? – kérdezte Trixie, de a fiú már félúton
járt felfelé, hogy a lehető legrövidebb úton elérje az iskolaépület
melegét. Nyugtalanul nézett körül. Az állatorvosnak jobb dolga is
akadt, mint őt figyelni; a néhány helybéli kölyök egy Sprite-os
dobozt rugdosott, míg szüleik – akik egyik lábukról a másikra
ugrálva próbálták távol tartani a hideget – arról társalogtak, idén
melyik hajtó lesz a nyerő.

A falkavezér kimerültnek tűnt. Nem tudta hibáztatni:
visszafelé ugyanazt az utat kell megtennie, ahol ők kis híján
meghaltak – milyen lehetett ez mezítláb és csupaszon? Vetett egy
pillantást az orvosra – csak rá tudott nézni a pályára, ha végre



megjött az utolsó hajtó? –, azzal elsietett a pozdorjából összeszegelt
ládákhoz. Beléjük túrt és kikapart egy maroknyi száraz kutyatápot,
mielőtt visszatért a huskyhoz. Amint előrenyújtotta a tenyerét,
máris bőrén érezte az állat reszelős és meleg nyelvét, ahogy
habzsolni kezdte a jutalomfalatokat.

– Jesszusom – kiáltott fel valaki –, azt akarod, hogy
kizárjanak?

Az egyik hajtó nézett le rá, mellényén a 12-es számmal. Vetett
egy pillantást a lapra: FINN HANLON.

– A kutyáimat eteted!
– Bo... bocsánat – hebegett. – Azt hittem.
Hanlon ügyet se vetett rá, csak az állatorvoshoz fordult.
– Na, mi a helyzet?
– Megmarad, de nem versenyezhet tovább. – Az orvos felállt

és a köpenyébe törölte kezét.
A hajtó letérdelt a kutya mellé és megdörgölte a füleit, mielőtt

leoldotta róla a hámot.
– Akkor ledobom. – Hanlon átpasszolta a szíjat Trixie-nek, aki

átvette, majd elnézte, ahogy Hanlon átrendezte a kutyákat, hogy
továbbra is egyenletesen húzzanak. – Csekkolj ki – rendelkezett,
ahogy fellépett a szán hátuljára és megmarkolta a kapaszkodót. –
Rendben – kiáltotta, mire a csapat északnak indult a folyó
mentén, és a folyópartra gyűlt nézők üdvrivalgása közepette egyre
nagyobb sebességre kapcsolt.

Az állatorvos összecsomagolta a holmiját.
– Helyezd kényelembe Junót – utasította Trixie-t, aki

bólintott, megmarkolta a szíjat és elindult az iskola felé, mintha
csak kutyát sétáltatna.

– Nagyon vicces – jegyezte meg az orvos.
Ahogy megfordult, Trixie egy karó előtt találta a férfit, amit a

folyóparttól nem messze vertek le.
– De itt olyan hideg van.
– Neked is feltűnt? Kösd ki, én majd hozom a szalmát.
A karóhoz csatolta a kutya szíját. Az állatorvos visszatért egy

ölre való szalmával.
– Ha tudnád, milyen kényelmes és meghitt tud lenni –



mosolygott rá a férfi, mire rögtön eszébe jutott a Willie-vel töltött
éjszaka.

A kis tömeg hirtelen felélénkült és mutogatni kezdett a
horizont távoli pontja felé, ahol a folyó eggyé vált az éggel. Trixie
kesztyűs kezével markolta a táblát, ahogy az apró pontot fürkészte.

– Edmonds! – kiáltott fel egy yupik fiú. – Megcsinálta!
Az állatorvos felállt.
– Megyek, szólok Carlnak. – Ezzel magára is hagyta.
A hajtó térdig érő fehér parkát és 06-os rajtszámot viselt.
– Hő! – kiáltotta, mire malamutjai zihálva lelassítottak és

megálltak. A fordulásért felelős – a szánhoz legközelebbi – állat
összecsavarodott a jégen, mint egy hegedű feje, és behunyta a
szemét.

A gyerekek kiszaladtak a folyópartra és a hajtó kabátját
rángatták.

– Alex Edmonds! Alex Edmonds! – kiáltozták. – Emlékszel
ránk? Tavaly is itt voltunk.

Edmonds félretolta őket az útjából.
– Töröltetnem kell magam – közölte Trixie-vel.
– Ööö. oké – felelte, noha még most sem értette a helyi

szlenget. Edmonds türelmetlenül elvette tőle a táblát és egy
vonallal áthúzta a nevét. Miután visszaadta a listát, lerántotta a
hálózsákot a szán végéről, hogy felfedjen egy öreg yupik eszkimót,
aki bűzlött az alkoholtól és még horkolás közben is reszketett.

– A csapáson találtam. Biztos kiütötte magát még a vihar
előtt. Szájon át kellett lélegeztetnem, de az idő miatt már nem
tudtam bevenni a betheli klinikára. Ez volt a legközelebbi
ellenőrzési pont. valaki segítene bevinni?

Mielőtt Trixie elszaladhatott volna az iskoláig, meglátta Carlt
és a többi segítőt, ahogy lesiettek a folyóhoz.

– Szent szalmazsák – nyögött fel Carl, amint meglátta a
részeget. – Megmentette az életét.

– Ha ezt életnek lehet nevezni – tette hozzá Edmonds.
Trixie nézte, ahogy a többi önkéntes lerángatta a vénembert a

szánról és felcipelte az iskolába. A bámészok összesúgtak egymás
között; a yupik és angol nyelvű foszlányok eljutottak Trixie fülébe



is: Edmonds azelőtt mentős volt... Kingurauten Josephnek fizetnie
kéne ezért... micsoda szégyen. Vastag szemüveget viselő, aprócska
szájú eszkimó nő lépett hozzá, hogy fölé hajoljon és lássa a táblán
Edmonds áthúzott nevét.

– Tíz dodót tettem rá, hogy ő fog győzni – panaszkodott.
Miután meglett valamennyi csapat, a nézők szétszéledtek és

visszaindultak a falujukba, amerre Willie is távozott. Trixie
belegondolt, rokona lehet-e bármelyik kiskölyök, aki az imént
Edmondst éltette. Belegondolt, mit csinálhatott, miután hazaért.
Narancslevet ivott a dobozból, ahogy ő tette volna? Vett egy
zuhanyt? Lefeküdt az ágyába és rá gondolt?

Éppoly hirtelen, ahogy felbolydult az élet, senki sem maradt a
folyóparton. Elnézett északnak, de már nem látta Finn Hanlont és
a csapatát. Elnézett délnek, de már nem tudta volna megmondani,
honnan érkeztek Willie-vel. A nap a feje fölé emelkedett és olyan
erővel tűzött a jégre, hogy a szeme már attól égett, ha megpróbálta
kivenni a pálya vonalát.

Letelepedett Juno mellé a szalmára és kesztyűs kezével
megvakargatta a fejét. A husky felnézett rá felemás, kék és barna
szemével, s ahogy zihált, úgy tűnt, mintha elmosolyodott volna.
Elképzelte, milyen lehet szánhúzó kutyának lenni, húzni a szárat,
azután ráeszmélni, hogy csak úgy hátrahagyták. Elképzelte,
milyen lehet bízni az ösztöneiben ezen az idegen földön – tudni,
honnan jött és hová tart.

 
Amint télen befagyott, a folyó lett az elsődleges országút –

bármely, tetszőleges időpontban látni lehetett a rozsdás
teherautókat és kutyaszánokat, amint végighaladtak a jégen,
látszólag minden úti cél nélkül és véletlenül se egymással
párhuzamosan. Miként a legtöbb yupik eszkimó, Nelson sem hitt a
védősisakban és szemüvegben; ha védeni akarta magát a széltől, le
kellett buknia az öreg hójáró szélvédője mögé. Laura mögötte ült
és a kabátjába temette arcát.

A folyó közepén magányos fehér teherautó parkolt. Ahogy
Daniel lelassított, érezte, hogy Laura is ellazul mögötte. Halálra
fagyott, még ha nem is panaszkodott emiatt.



– Biztos az ellenőrzési pont – szólt hátra, mielőtt leszállt a
gépről. Combja tovább bizsergett a motor zümmögésétől.

Rasztahajú fehér nő tekerte le a vezető felőli ablakot.
– Kingurauten Joseph, az ég szerelmére, nehogy pont nálam

üsd ki magad.
A kingurauten yupik szó a túl későre. Daniel lehúzta az orrát

és száját takaró nyakvédőt.
– Azt hiszem, összetéveszt valakivel... – Hirtelen rádöbbent,

hogy ismeri a teherautóban ülő nőt. – Daisy? – próbálkozott.
Crazy Daisy, így hívták, amikor gyerekkorában kutyaszánnal

hordta a postát az eszkimó falvakba. Most összeráncolta a
homlokát.

– Te ki az ördög vagy?
– Daniel Stone – felelte. – Annette Stone fia.
– Annette fiát nem így hívták. Ő...
– Wassilie – fejezte be helyette Daniel.
Daisy megvakarta a fejét.
– De nem azért húztál el, mert.
– Nem – hazudta Daniel. – Csak főiskolára mentem. –

Mindenki tudta, hogy Crazy Daisy is futott ezzel egy kört: a
hatvanas években meglépett Timothy Leary hippi kommunájával,
ahol aztán sikeresen elpusztította az összes működő agysejtjét.

– Nem láttál áthaladni egy hómobilt egy kass'aq lánnyal meg
egy yupik fiúval?

– Ma reggel?
– Aha.
Daisy megrázta a fejét.
– Nem. Sajnálom. – Hüvelykujjával a teherautó felé bökött.
– Nem akarsz feljönni és átmelegedni? Van kávém és csokim.
– Nem lehet. – Daniel máris elveszett a gondolataiban. Ha

Trixie nem ment itt át Akiak felé, hol kerülték el egymást?
– Akkor talán később – kiáltotta Daisy, amikor már kezdte

elfordítani a kulcsot. – Elmondhatnád, mi lett veled.
Daniel úgy tett, mintha nem hallaná, de ahogy megkerülte a

teherautót, Daisy vadul integetni kezdett, hogy magára vonja a
figyelmét.



– Ma reggel senki sem ment át, de múlt éjjel, még a vihar előtt
láttam egy lányt és egy fiút.

Daniel nem válaszolt, csak beindította a motort és felhajtott a
partoldalon Akiakba – a városba, ahonnan tizenöt évvel korábban
elmenekült. A közfürdő – a hely, ahová mosni és zuhanyozni
jártak – időközben vegyesbolt és videotéka lett. Az iskola
megmaradt zömök, szürke tömbnek, míg a szomszédos háznál,
ahol felnőtt, két kikötött kutyát látott. Eltűnődött, ki lakhat most
itt – vajon még mindig a helyi tanárnő? Vajon van gyereke? Vajon
a kosárlabdák még mindig pattogni szoktak a tornateremben,
amikor nincs is senki a közelükben? Vajon az utolsó ember, aki
bezárja az iskolát, még mindig látja a régi igazgatót, aki öngyilkos
lett és ott lóg azon a gerendán?

Megállt az iskolával szomszédos kalyibánál, amit csak
jóindulattal nevezhetett háznak. Hómobil parkolt az építmény
előtt; egy kék ponyva alól alumíniumcsónak orra kandikált ki.
Papír hópelyheket ragasztottak az ablakra, a nagy, piros
fémfeszület köré.

– Miért állunk meg? – kérdezte Laura. – Mi van Trixie-vel?
Daniel leszállt a hómobilról és felé fordult.
– Tovább nem jöhetsz velem.
Felesége nem szokott ilyen hideghez, de ő akkor se lassíthatott

miatta és kockáztathatta meg, hogy elveszíti Trixie-t. Azt se bánta
volna, ha egyedül talál rá. Annyi mindent el kellett magyaráznia.

Laura hamisítatlan döbbenettel meredt rá. A szemöldöke
átfagyott, a szempillái összetapadtak a hidegtől, s amikor végül
megszólalt, a szavai fehér zászlóként lobogtak közöttük.

– Kérlek, ne csináld ezt. – Sírva fakadt. – Vigyél magaddal.
Magához ölelte abban a hitben, hogy Laura büntetésként fogja

fel ezt – megtorlásként, amiért ő is elhagyta, amikor
belebonyolódott egy viszonyba. Annyira védtelennek tűnt; ez is
emlékeztette rá, milyen könnyen megsebezhetik egymást.

– Ha Dante poklán kéne átkelnünk, hogy megtaláljuk Trixie-t,
én követnélek téged, de ez itt egy másfajta pokol, itt csak én
tudom, merre vezet az út. Kérlek. könyörgöm, bízz bennem.

Laura kinyitotta száját, de válasz helyett csak párafelhő tört fel



belőle, amiben ott örvénylett minden kimondatlan szó. Pontosan a
bizalom az, ami elveszett közöttük.

– Gyorsabban haladhatok, ha nem kell miattad is aggódnom
– tette hozzá Daniel.

Látta a félelmet felesége szemében.
– Visszajössz? – kérdezte Laura.
– Mindketten visszajövünk.
Laura végignézett a göröngyös földutakon és a hómobilok

bevésődött nyomain, az utca végében álló közkúton. Minden
csendes volt, szélfútta és dermedt. Mint a világ vége.

– Gyere velem. – Felvezette Laurát a falépcsőn, és kopogtatás
nélkül kinyitotta a faajtót, hogy belépjen a kis előtérbe. A
gerendába vert peckeken szatyrok lógtak, felettük kötegekben
újságpapír. Egy hótaposó az oldalán feküdt, míg a hátsó falon
cserzett bőr feszült a házba vezető ajtónál. A linóleumon levágott
jávorszarvaspata és néhány átfagyott borda.

Laura óvakodva átlépte őket.
– Ez… az a hely… ahol régen éltél?
A belső ajtó kinyílt, és egy hatvan év körüli eszkimó asszony

jelent meg, a karján kisbabával. Egyetlen pillantással végigmérte
Danielt, azután könnyes szemmel elhátrált.

– Nem én – felelte Daniel. – Cane.
 
Egyetlen gyerekkori barátjának szülei, Charles és Minnie

Johnson ugyanazzal a tisztelettel kezelték, ahogy bármely más
kísértetettel tették volna, ha a konyhaasztalukhoz ül egy bögre
kávéra. Charles bőre sötét volt és rovátkolt, mint a fahéj. Gyűrött
farmert viselt piros inggel, és Wassnak szólította Danielt. Szemét
elfelhőzte a hályog, mintha a testében már nem lenne hely, és az
emlékek lassan kibuggyannának lelke tükrén át.

– Rég volt – sóhajtott fel.
– Igen.
– Odakint éltél?
– A családommal.
Hosszú csend lett.
– Vártuk már, mikor jössz haza – szólalt meg Minnie.



A yupik eszkimók nem beszélnek a holtakról, hát Daniel se
tette, a hallgatásban viszont nem volt ekkora gyakorlata. Egy
yupik házban tíz perc is eltelhetett a kérdés és a válasz között.
Néha nem is kellett hangosan felelni, csak elgondolni a választ.

Addig ültek néma csendben az asztal körül, amíg egy fiatal nő
be nem toppant a bejárati ajtón. Széles mosolya és cikóriaszínű
bőre alapján csakis Minnie lánya lehetett. Daniel gyerekként
emlékezett rá, aki mesélés közben mindig egy kenőkést
szorongatott a kezében – ezzel formálta a puha sarat, így
illusztrálta a történetet –, most azonban már a saját, ficánkoló
gyerekét tartotta karján, aki azonnal kiszúrta magának Laurát,
rámutatott és kacagni kezdett.

– Elnézést – szabadkozott Elaine. – Még senkit se látott,
akinek ilyen haja lett volna. – Leoldotta sálját és lehúzta kabátja
cipzárját, mielőtt ugyanezt megtette a kisbaba helyett is.

– Elaine, ő itt Wass – mutatta be Charles. – Régen itt lakott.
Daniel felállt bemutatkozni, mire a kisbaba kinyújtotta felé a

karjait. Elvigyorodott, ahogy átvette az anyjától.
– S ő itt kicsoda?
– A fiam – felelte Elaine. – Cane a neve.
 
Elaine is a házban lakott a szüleivel, akárcsak két másik

gyermeke és a férje. És Aurora húga, aki még csak tizenhét volt, de
bármelyik pillanatban megszülhetett. A két lány fiútestvére a
húszas évei végén járhatott; Laura látta a ház egyetlen
hálószobájában, ahogy lázasan Nintendózott.

A konyhaasztalon egy tálban jókora, fagyott húsdarab hevert
– ha találgatnia kell, azt mondta volna, hogy közeli rokonságban
állhat a sarkvidéki előtérben átlépett jávorszarvas-
maradványokkal. Tűzhelyet látott, de mosogatót nem, helyette a
konyha sarkában nagy, kétszáz literes hordó állt. Poros lékhorgász
csalik és régi, kézzel faragott evezők lógtak alá a mennyezetről;
zsírral és szárított hallal teli vödrök lapultak a nyűtt kanapénál. A
falakat kegytárgyak borították: templomi miserend, nyomatok

Jézusról és Máriáról, kalendáriumokból kitépett lapok a
szentek ünnepnapjaival. Minden fennmaradó helyre fényképeket



tűztek: nemrég készült fotókat a kisbabáról; a régi iskolai portrékat
Elaine-ről, a testvéreiről és a fiúról, akinek meggyilkolásával
Danielt vádolták.

Abban, hogy itt hagyták, Laura fanyar iróniát látott, noha a
gondolattól is kirázta a hideg. Csak arra tudott gondolni, amit
Daniel mondott az alaszkai vadonról – ezen a helyen az emberek
hajlamosak eltűnni. Vajon ez Trixie-re és Danielre is áll? És mit
jelent őrá nézve?

Maine-ben, ahol élete kizökkent a régi mederből, hirtelen
minden rémisztővé és ismeretlenné vált, itt azonban nem tudott
mihez viszonyítani – itt az volt a normális, ha nem tudta, mi áll
előtte. Ha nem tudta, miért nem néz senki a szemébe és miért
játszik háborítatlanul a fiú ahelyett, hogy kijönne bemutatkozni –
egyáltalán, mit keres itt egy drága játékkonzol, amikor maga a ház
alig több viskónál –, és miért fogad a család ilyen előzékenyen
valakit, akiről korábban azt gondolta, hogy megölte egyik tagját. A
világ a feje tetejére állt, mégsem tehetett mást: tapogatózva próbált
előrejutni.

Daniel halkan beszélgetett Charlesszal, Trixie-ről mesélt neki.
– Elnézést. – Laura közelebb hajolt Minnie-hez. –

Használhatnám a mosdót?
Minnie a folyosóra mutatott, melynek végében ellapított

hűtősdoboz szolgált paravánként.
– Laura. – állt fel Daniel.
– Boldogulok. – Azt gondolta, ha vele el tudja hitetni ezt, talán

önmagát is meggyőzi. Besurrant a doboz mögé és leesett az álla.
Nem látott fürdőt, de még vécét sem, csak egy fehér vödröt – épp
olyat, amilyenben a halat tárolták a nappaliban –, a tetején
kiegyensúlyozott vécédeszkával.

Lehámozta magáról a sínadrágot és lekuporodott, közben
végig visszatartotta a lélegzetét és azért imádkozott, nehogy bárki
hallgatózzon. Amikor összeköltöztek Daniellel, még élt bennük
némi szégyenlősség. Teherbe esett, ami jelentősen felgyorsította a
dolgokat – a kapcsolatuk máskülönben talán csak évek alatt jutott
volna az elkötelezettségnek erre a szintjére. Emlékezett rá, hogy az
első hónapokban Daniel kiválogatta a szennyesből a saját dolgait, ő



pedig gondosan elkerülte a fürdőszobának a környékét is, ha
odabent zuhanyozott.

Nem emlékezett rá, hogy pontosan mikortól mosták össze a
ruhájukat és az alsóneműjüket; mikortól tudott pisilni, miközben a
férje alig fél méterre tőle a fogát mosta. Egyszerűen csak
megtörtént, ahogy két olyan emberrel szokott, akik váratlanul
eggyé válnak.

Eligazította a ruháját – a kézmosás szóba se került –, mielőtt
kilépett a paraván mögül. Daniel a szűkös átjáróban várta.

– Szólnom kellett volna a mézesbödönről.
Laurának eszébe jutott, mennyire nem állhatja a férje, ha

nincs tele a mosogatógép és hogy soha nem zuhanyozik öt percnél
tovább. Mindig garasoskodásnak hitte ezt – hát, már értette. Ha
valaki úgy nő fel, hogy a víz luxus és a vezetékes víz pedig
elérhetetlen ábránd, a megszokás olyan mély gyökeret ver benne,
hogy később sem tud elszakadni tőle.

– Indulnom kell – húzta ki magát Daniel.
Laura bólintott. Mosolyogni próbált, de sehogy se ment. Annyi

minden történhet, mire legközelebb látják egymást. Csak átkarolta
férjét és a mellkasába fúrta arcát.

Daniel a konyhába vezette, ahol kezet rázott Charlesszal és
yupik nyelven mondott neki valamit:

– Quyana. Piurra.
Amikor kilépett a sarkvidéki előtérbe, Laura követte. Az ajtóból

nézte, ahogy beindította a hómobilt és felkapaszkodott a nyergébe.
Daniel búcsúzóul felemelte a kezét és ajkaival némán megformálta
a szót, melyet úgysem hallott volna a motorhangtól.

Szeretlek.
– Én is szeretlek – suttogta, de addigra nem maradt Danielből

más, csak amit hátrahagyott: a füstcsík, néhány hóba mart nyom
és az igazság, amit hosszú ideje egyikük se mondott ki.

 
Bartholomew az eredményekre meredt, melyeket Skipper

Johanssen nyomtatott ki.
– Mennyire biztos ez? – kérdezte.
Skipper vállat vont.



– Csak amennyire lehet. A világnépesség egy század
százalékának mitokondriális-DNS-profilja megegyezik a
gyanúsítottéval, ami kapásból hétszázezer ember. Közülük bárki
járhatott a bűncselekmény helyszínén.

– Ami ugyanakkor azt is jelenti, hogy kilencvenkilenc egész
kilencvenkilenc század nem járt.

– Pontosan. Legalábbis a hajminta alapján, amit az áldozaton
talált.

Bartholomew meredten nézte.
– Trixie Stone pedig nem esik ebbe a kilencvenkilenc egész

kilencvenkilenc századba.
– Nem.
– Vagyis nem zárhatom ki a gyanúsítottak közül.
– Mitokondriális értelemben nem.
Az arány innen nézve jóval kedvezőbb, gondolta

Bartholomew.
– Habár Max azt mondta.
– Nem akarom bántani Maxet, de egyetlen bíróság sem ad

hitelt egy szabad szemmel végzett elemzésnek, ha birtokában van
egy olyan, bizonyítottan hatékony tudományos vizsgálatnak, mint
ez. – Skipper elmosolyodott. – Úgy vélem, megvan a
gyanúsítottja.

 
* * *

 
Johnsonék megszállottan nézték a vetélkedőcsatornát.

Különösen a Családi viszály műsorvezetőjét, Richard Dawsont
kedvelték, aki mindenkit megcsókolt, ha két lábon állt.

– Egy napon elszököm Richarddal – mondogatta Minnie,
miközben könyökével megbökte férjét.

– Csak győzd utolérni, ha meglátja, hogy ráhajtasz – nevetett
Charles.

Rendelkeztek műholdas antennával, lapos tévével,
PlayStationnel és GameCube-bal, valamint olyan DVD-vel és
hifivel, ami mellett Lauráé elbújhatott. Mindezt Roland, az
antiszociális testvér vette a csekkből, amit az Alaszkai Állandó



Alaptól kapott – így részesedett az olajbevételekből, ahogyan az
összes alaszkai, akiknek a kormány 1984 óta minden évben
kifizette a részét. A Johnson család egész évben megélhetett
Charles 1100 dolláros csekkjéből, ha kiegészítette étrendjét a télen
levadászott szarvasokkal és a nyáron kifogott lazacokkal.
Rolandtól megtudta, hogy Akiak őslakosainak még a vezeték
nélküli internet is alanyi jogon jár, bár ezt csak kevesen tudják
kihasználni – az internethez számítógép is kell, ami elvinné egy
ember csaknem egész éves bevételét.

Amikor ráunt Richard Dawsonra, kabátba bújt és sétálni
indult. Egy telefonpóznára valaki kosárkarikát erősített; maga a
labda félig egy hóbuckába temetkezett. Kiszabadította és
pattogtatni kezdte, hogy megriadjon az éles visszhangoktól. Nem is
hallott mást – se fűnyírókat, se felhangosított rádiókat és rapzenét,
se becsapódó kocsiajtókat, se az iskolabuszról lecsődülő kölyköket,
se a közeli autóút zúgását. Egy ilyen helyen még azt is érzékelte,
hogy kattognak agyában fogaskerekek, amint megőrölnek egy
gondolatot – amit azután alig győz összhangba hozni a tetteivel.

Kétséget kizáróan tudta, hogy nem Trixie gyilkolta meg
Jasont; ezért sem értette, hogy miért kellett elszöknie. Talán
megrémült? Vagy többet tudott arról az éjszakáról, mint amennyit
elárult?

Belegondolt, lehetséges-e örökké csak menekülni. Danielnek
szemlátomást sikerült. Tudta róla, hogy egy idegen helyen
nevelkedett, de sosem képzelte, hogy az ennyire rideg és kietlen.
Bármennyire is különbözött az öntörvényű művész, akivel
diákként találkozott, attól a férfitól, akivel együtt élt, még nagyobb
szakadék tátongott az általa ismert és nem ismert Daniel között.
Belegondolt, mi lett feleslegesnek ítélt személyiségj egyeivel.
Belegondolt, hogy talán csak egy kiragadott pillanatban
ismerhetünk valakit – egy év vagy akár egy nap múlva egészen
másvalaki lesz. Belegondolt, hogy talán mindenki újra és újra
kitalálja önmagát, ami éppoly természetes folyamat, mint hogy
más állatok levedlik elhasznált bőrüket.

Ha őszinte akart lenni – s létezett erre alkalmasabb pillanat?
–, be kellett vallania, hogy Trixie is megváltozott. Hinni akarta,



hogy szobájának zárt ajtaja mögött még mindig Istent játszik
Barbie baba híveinek, de az igazság az, hogy Trixie titkolózott,
határokat lépett át, és olyasvalakivé vált, akire rá se ismert.

Másfelől, Daniel mindvégig ott őrködött a lányuk
metamorfózisa felett – s mindvégig szorongott a gondolattól, hogy
miközben idősebb lesz, egyre inkább befogadja a világot, és az
cserébe eltapossa –, Trixie végül mégis abban az egyetlen
pillanatban nőtt fel, amikor elfordította a fejét, csak mert elvonta
figyelmét a felesége hűtlensége.

Nem az a megdöbbentő, amit nem tudunk a szeretteinkről,
hanem amit önmagunkkal kapcsolatban nem akarunk beismerni.

Amikor kinyílt az ajtó, ijedten összerezzent, és a gondolatai
felrebbenő varjakként szóródtak szét. Charles állt a lépcsőn,
pipával a szájában.

– Tudja, mit jelent, ha kimegy és egyetlen yupik sincs a
környéken?

– Nem.
– Hogy rohadt hideg van idekint ácsorogni. – Elvette tőle a

labdát és dobott egy csont nélküli kosarat, majd együtt nézték,
ahogy a labda átgurult a szomszéd udvarába.

Laura zsebre vágta a kezét.
– Olyan nagy a csend. – Azért vicces, gondolta, a társalgás

hiányáról társalogni.
Charles bólintott.
– Hébe-hóba elköltözik valaki Bethelbe, azután visszajön, mert

túl nagy a zaj. Odalent annyi minden történik.
Ezt nehezére esett elképzelni. Bethel volt a legutolsó hely, amit

metropolisznak nevezett volna.
– Akkor New Yorktól szétrobbanna a fejük.
– Egyszer voltam ott – lepte meg Charles. – Ó, sok helyen

jártam, nem is gondolná: Kaliforniában és Georgiában, még a
sereggel. És Oregonban, még iskolásként.

– Főiskolásként?
Charles megrázta a fejét.
– Bentlakásos iskolában. Mielőtt törvényt hoztak arra, hogy

minden faluba kell egy iskola, a kormány összegyűjtött minket,



hogy ugyanazt tanuljuk, amit a fehérek. Kiválaszthattuk az iskolát
– volt egy Oklahomában is, de én az oregoni Chemawába
mentem, mert az unokatestvéreim odajártak. Olyan beteg lettem,
nem is hinné, csak mert a fehérek ételét ettem. ahogy olvadozott
abban a melegben. Egyszer még azért is bajba kerültem, amikor
megpróbáltam nyulat fogni a cipőfűzőmmel.

Laura el sem tudta képzelni, milyen lehet, ha kiragadják az
embert az otthonából, csak mert valaki azt gondolja, hogy így jobb
lesz neki.

– Biztos nagyon utálta.
– Akkoriban igen. – Charles kiürítette a pipáját, majd havat

kotort a parázsra. – Ma már nem vagyok benne olyan biztos. A
legtöbben hazajöttünk, de akkor is látnunk kellett, mi van Odakint,
hogyan élnek azok a népek. A mostani kölykök már el se hagyják a
falut. Nem találkoznak más kass'aq-kal, csak a tanáraikkal, ide
pedig csak azok jönnek, akik otthon nem kapnak rendes munkát
vagy menekülnek valami elől – nem a legjobb példaképek. A mai
kölykök csak arról beszélnek, hogy elmennek innen, de amikor
megteszik, olyan nekik, mint Bethelben, csak még százszor
rosszabb. Az emberek túl gyorsan költöznek és túl sokat beszélnek.
Azután, mielőtt észrevennék, már vissza is térnek oda, ahol nem
akarnak lenni, csak már nincs hová menekülniük. – Vetett rá egy
pillantást, ahogy zsebre vágta a pipáját. – Ez történt a fiammal is.

Laura bólintott.
– Daniel mesélt róla.
– Nem ő volt az első. Előtte egy lány tablettákat vett be.

Korábban meg két kosaras felakasztotta magát.
– Sajnálom – mondta jobb híján.
– Én végig tudtam, hogy nem Wass ölte meg. Nem kellett

ahhoz senki más. Vannak, akik addig ásnak egyre mélyebbre,
amíg már nem tudnak kikászálódni a gödörből.

És vannak, gondolta Laura, akik nem is akarnak.
Még két óra se volt, de a nap máris a horizonton ült. Charles

visszafordult a lépcső felé.
– Tudom, hogy úgy érzi, mintha a Marson lenne. Úgy érzi,

nem is különbözhetnénk jobban, de higgye el, én aztán tudom,



milyen elveszíteni egy gyereket. – A lépcső tetejéről még
visszafordult. – Nehogy megfagyjon nekem. Wassilie sosem
bocsátaná meg.

Laura odakint maradt és elnézte a kivirágzó éjszakai égboltot.
Azon kapta magát, hogy elringatja a hangok hiánya. Az ember
nem is gondolná, milyen könnyű hozzászokni a hallgatáshoz.

 
Amikor a Jezsuita Segítők úgy próbálták növelni Kingurauten

Joseph testhőmérsékletét, hogy levágták róla fagyott ruháit és
takarókba bugyolálták, találtak nála egy kicsontozott galambot,
egy faragókést és háromszáz dollárt a hótaposójába rejtve. Itt a
készpénz az úr, magyarázta Carl Trixie-nek. Ez Joseph
életbiztosítása, elrejtve a zoknijában.

Csak nemrég váltották le a folyóparton, és mostanáig nem
olvadt fel.

– Mi lenne, ha együtt melegednétek? – vetette fel Carl, azzal
magára hagyta az öregemberrel.

Igazából nem bánta. Míg a hajtók Tuluksakból elsuhantak
Kalskagba és Aniakba, majd vissza, az önkéntesek is alhattak egy
kicsit, ő azonban nem is lehetett volna éberebb. Aludt idefelé
Willie-vel, és még most sem heverte ki az időeltolódást. Erről
eszébe jutott, hogy amikor évente visszaállítják az órát, apja
mindig próbál a régi időzónában maradni és még többet dolgozni,
de ha reggel korábban kezd, akkor este is korábban bólint le a tévé
előtt, amíg végül feladja a próbálkozást és átáll arra az
időbeosztásra, amire a világ többi része.

Bárcsak itt lennél, gondolta.
– Hiányoztál – felelte neki, mire megpördült az üres

tanteremben. Zakatolt a szíve, de nem látott senkit.
Lenézett Josephre. Ősz haja csatakos fürtökben tapadt széles,

élesen metszett yupik arcára; borostája ezüstösen csillant a
holdfényben. Ahogy elnézte mellkasán összefont kezeit, Trixie arra
gondolt, hogy nem is különbözhetnének jobban az apjáétól –
durvák és kérgesek, igazi munkáskezek, míg az apjáé ránctalan,
finom és tintafoltos, ahogy egy művészhez illik.

– Hé, Nettie – mormolta az öreg, ahogy felnyitotta a szemét.



– Visszajöttem.
– Nem vagyok Nettie – húzódott el tőle.
Joseph hunyorogni kezdett.
– Hol vagyok?
– Tuluksakban. Kis híján megfagyott. – Trixie habozott egy

sort. – Csúnyán berúgott és elájult a K300 útvonalán. Egy hajtó
kiesett azért, hogy behozza ide. Megmentette az életét.

– Kár volt – motyogta Joseph.
A férfi valamiért annyira ismerősnek tűnt a számára, hogy

tüzetesebben is megvizsgálta a ráncokat a szeme körül és a felfelé
ívelő szemöldököt felette.

– Te is Jézus segítője vagy?
– Azok Jezsuita Segítők – javította ki Trixie –, de nem. Nem

vagyok.
– Akkor ki vagy?
Na, ez a 64 ezer dolláros kérdés. Akkor se tudta volna

megválaszolni, ha Joseph fegyvert tart a fejéhez. Nem intézhette el
azzal, ha megmondta a nevét, mert az nem magyarázott meg
semmit. Emlékezett rá, ki volt azelőtt – mint egy kép a hógömb
belsejében: ha megrázta, elmosódott a kavargó pelyhektől, de ha
visszatartotta a lélegzetét, kitisztult minden. Azt is elmondhatta
volna, mit lát, ha most magára néz – mennyire meglepi, hogy
idáig jutott, s hogy éppoly könnyen megy neki a hazudozás, mint
másnak a lélegzés. Épp csak azt nem tudta szavakba önteni, mi
történt aközben, hogy átalakult ezzé az új emberré.

Apja mesélte, hogy nyolcéves korában egyszer felriadt az
éjszaka közepén. Égett a karja és a lába, mintha ki akarták volna
rángatni a foglalatából. Ez a növekedés fájdalma, mosolygott
biztatóan az apja, mire elsírta magát, mert azt hitte, hogy reggelre
akkora lesz, mint ő.

Elképesztő, hogy végül mégis ilyen gyorsan megtörtént. Azok
a reggelek iskola előtt, amikor a mellét vizsgálgatta a fürdőben,
hátha egy éjszaka alatt megnőtt; azok az elpróbált csókok a
tükörnél, hogy az orra biztosan ne legyen útban, ha majd eljön a
nagy nap; az a sok várakozás, hogy egy fiú végre észrevegye. s
végül kiderült, hogy felnőni pontosan olyan ijesztő, mint hitte. Egy



nap csörög az óra, az ember felkel és rájön, hogy valaki más
gondolataival van tele a feje – plusz a sajátjai, mínusz a remény.

– Biztosan nem vagy Nettie? – kérdezte Joseph, amikor nem
válaszolt.

Korábban is ezen a néven szólította.
– Ő kicsoda?
– Mindegy. – A vénember a fal felé fordította arcát. –

Meghalt.
– Akkor jó eséllyel nem én vagyok.
Joseph meglepettnek tűnt.
– Hallottál már a lányról, aki visszatért a halálból?
Trixie a plafonra emelte a tekintetét.
– Még mindig be van állva.
– Egy fiatal lány meghalt – kezdett bele Joseph, mintha meg

se hallaná –, és nem is tudta. Csak annyit tudott, hogy elutazott és
elért egy faluba. A nagyanyja is ott lakott abban a faluban, és
akkortól együtt éltek. Időről időre elmentek egy másik faluba, ahol
az apja mindig szőrmekabátot adott neki. Csak azt nem tudta,
hogy azokat igazából a lánynak adta, aki az ő halála után
született, és akit róla neveztek el.

Joseph lassan felült, hogy az alkohol bűze hullámokban áradni
kezdjen Trixie felé.

– Egy napon, amikor éppen hazamentek abból a másik
faluból, a lány nagyanyja azt mondta, hogy ott felejtett valamit.

Kérte a lányt, hogy hozza el neki, de figyelmeztette: ha elér egy
kidőlt fenyőhöz, mindenképpen felette keljen át, még ha úgy is
tűnik, hogy elfér alatta vagy mellette.

Trixie karba tette a kezét, ahogy legjobb meggyőződése
ellenére figyelmesen hallgatta.

– A lány visszaindult a falu felé és el is érte a kidőlt fát.
Próbálta azt tenni, amit a nagyanyja mondott neki, de amikor
felmászott a fatörzsre, elbotlott és hirtelen elfelejtett mindent. Nem
tudta, hogyan juthatna vissza a nagyanyjához, ezért sírni kezdett.
Egy falubeli férfi éppen ekkor jött elő a qasgiqból és meghallotta.
Követte a hangot és meglátta a lányt, aki sok éve meghalt.
Próbálta megvigasztalni, de mintha csak a levegőt ölelgette volna.



Naná, gondolta Trixie. Minél jobban megváltozunk, annál
kevesebb marad belőlünk.

– A férfi bedörzsölte a karját élelemmel, azután már meg
tudta fogni, bárhogy küzdött ellene. Bevitte a qasgiqba, de ott meg
folyton felemelkedett a padlóról. Végül a falu egyik vénje bekente a
fókaolaj lámpás kormával, attól fogva meg tudott állni a
deszkákon. Akkor látták csak, hogy ugyanaz a lány, aki meghalt.
Parkát viselt, amit az apja adott a másik lányának, még évekkel
korábban. El se hinnéd, de miután visszatért, az a másik lány
nemsokára meghalt. – Joseph összehúzta magán a takarót. – A
lány pedig szépen megöregedett. Elmesélte mindenkinek, milyen
volt a Pamaalirugmiutban – azon a helyen, amit senki se láthat.

– Na, persze. – Trixie egyetlen szavát se hitte. – Hadd
találgassak: csupa fény volt és hárfazene?

Joseph zavartan nézett fel rá.
– Nem, azt mondta, nagyon száraz hely. Akik meghalnak,

állandóan szomjasak. Ezért küldjük el a halottakat a folyón. S
talán ezért van, hogy nekem is kell valami, amivel
benedvesíthetem a torkom.

Trixie felhúzta térdét a mellkasára és megborzongott, ahogy
Jasonre gondolt.

– Maga nem halt meg.
Joseph visszahanyatlott a matracra.
– Ha tudnád. – sóhajtott fel.
 
– Annyira azért nincs hideg, hogy ne sétálhatnék egyet –

közölte Aurora Johnson tökéletes, iskolázott angolsággal. Azután
felállt és várta Laura válaszát, mintha bármit is kérdezett volna.

Talán csak beszélni akart valakivel és nem tudta, hogyan kérje
meg. Ez igazán érthető. Laura felállt és a kabátjáért nyúlt.

– Nem bánod, ha elkísérlek?
Aurora elmosolyodott és felvett egy dzsekit, ami a térdéig ért,

de így is csak nehezen tudta összehúzni kikerekedett hasán.
Miután belelépett hótaposójába, melynek vastagabb talpa volt egy
űrcsizmáénál is, elindult kifelé.

Laura tartotta vele a lépést, ahogy tempósan mozgott a



hidegben. Még csak két óra telt el Daniel távozása óta, de máris éji
sötétség borult rájuk, és az út mentén nem álltak kandeláberek, a
távolból sem látszottak ide az országút fényei. Az ablakok mögül
időről időre felsejlett a tévéképernyők zöldes izzása, mintha
mindenütt szellemek kísértenének, de másként királykék
bársonyként feszült felettük az ég, olyan sűrűn meghintve a
csillagokkal, mintha egy karmozdulattal félresöpörhetné őket.

Aurora barna hajában narancssárga csíkok rajzolódtak ki,
ahogy kiszabadult a parka kámzsája alól. Csak három évvel volt
idősebb Trixie-nél, és máris szülés előtt állt.

– Mikor jön a baba? – kérdezte tőle.
– Január tizedike a JB idő.
– JB idő?
– Jelentkezés Bethelben – magyarázta Aurora. – Ha valaki

falun él és terhes lesz, hat héttel a szülés előtt be kell költöznie a
szülőotthonba. Ott kéznél vannak a dokik, ha szükség lenne rájuk.
Máskülönben, ha adódik valami komplikáció, egy Blackhawkon
kell a klinikára repíteni az anyát, ami tíz lepedőbe került a Nemzeti
Gárdának. – Vetett egy pillantást Laurára.

– Magának csak egy van? Mármint gyereke?
Laura bólintott, és lehajtotta fejét, ahogy Trixie-re gondolt.

Remélte, hogy bárhol is van, legalább nem fázik. Hogy valaki ad
neki egy falat ételt, egy takarót. Hogy nyomokat hagy maga után,
mint kiscserkész korában – itt egy törött ág, ott egy kőrakás.

– Tudja, Minnie a második anyám – sóhajtott fel Aurora. –
Örökbe adtak. Errefelé ez így megy. Ha valakinek meghal a
gyereke, a nővére vagy a nagynénje odaadja neki a sajátját.
Miután Cane meghalt és én megszülettem, a mamám odaadott
Minnie-nek, hogy az ő lánya legyek. – Megvonta vállát. – Én is a
vér szerinti mamám unokahúgának adom ezt a kisbabát.

– Csak úgy odaadod? – döbbent meg Laura.
– Nem csak úgy odaadom. Gondoskodom róla, hogy két anyja

legyen.
– Hát az apja? – kérdezett rá Laura. – Vele tartod a

kapcsolatot?
– Hetente egyszer találkozunk – felelte Aurora.



Laura megtorpant. Egy várandós yupik lánnyal beszélgetett,
mégis Trixie arcát látta és Trixie hangját hallotta. Ha ott lett volna,
amikor találkozott Jasonnel, ahelyett, hogy viszonyt folytatott a
diákjával? Randiztak volna akkor is? Összetört volna, amikor
Jason elhagyta? Elment volna Zephyrhez aznap éjjel?
Megerőszakolták volna?

Ha minden akció ellentétes irányú reakciót szül, talán
érvényteleníteni lehet egy rossz cselekedetet, ha valaki mást
megóvunk ugyanattól a hibától.

– Aurora – szólalt meg halkan. – Szeretném megismerni. A
fiúdat.

A yupik lány sugárzóan elmosolyodott.
– Igazán? Most?
– Az nagyszerű lenne.
Aurora elkapta a kezét és vontatni kezdte Akiak utcáin.

Amikor elértek egy hosszú és alacsony, szürke épületet, felsietett a
fából ácsolt rámpán.

– Csak be kell ugranom valamiért az iskolába.
Az ajtót nyitva találta, bár odabent nem volt senki. Aurora

csak felkattintotta a lámpát, mielőtt átsietett a szomszéd szobába.
Laura lehúzta kabátja cipzárját és vetett egy pillantást a jobbra
nyíló tornateremre, a fényesen csillogó fapadlóra. Ha közelebbről
megvizsgálná, még megtalálná rajta Cane vérét? Követhetné
Daniel sok évvel korábbi lépéseit, amikor elszökött innen és
berontott az ő életébe?

A figyelmét hirtelen elvonta. mi is? Csak nem egy vécé
zubogása? Átfurakodott a Nas'ak feliratú ajtón, mely mögött
Aurora eltűnt. A lány egy működő porcelán mosdótálnál állt,
amibe folyt a víz.

– Ez már régóta kikívánkozott belőlem – mosolygott.
– Itt van vezetékes víz? – Laura körülnézett. A fülke felső

szélére különféle ruhadarabokat terítettek: melltartókat és
bugyikat, hosszú ujjú pólókat, zoknikat.

– Csak az iskolában – hűtötte le Aurora. – Mindennap sorba
állnak itt a lányok, hogy megmossák a hajukat. Ez az egyetlen
hely, ami nem fagy be.



Lehetőséget adott neki, hogy használja a szolgáltatást – mit
használja; kiélvezze és hálát rebegjen érte –, mielőtt
továbbindultak.

– Messze lakik a barátod? – Felötlött Laurában, hogy mi lesz,
ha Daniel visszatér és nem találja.

– Csak itt, a dombon túl – nyugtatta meg Aurora, de miután
elérték a gerincet, egyetlen épületet se látott. Követte a lányt egy
léckerítésen túlra, közben gondosan a lábnyomaiba lépett, nehogy
besüppedjen a mellig érő hóbuckákba. Ilyen sötétben beletelt egy
kis időbe, amíg rájött, hogy a temetőben járnak, melynek fehér
fakeresztjeit szinte belepi a hó.

Aurora megállt egy rendben tartott sírnál. A fakeresztbe nevet
is faragtak: ARTHUR M. PETERSON, 1982. június 5. – 2005.
március 30.

– Szánt hajtott, de már márciusban, és beszakadt alatta a jég.
Az egyik kutya átrágta a hámot és eljött hozzánk. Amint
megláttam, tudtam, hogy baj van, de mire a folyóhoz értünk,
Artot és a szánt már elnyelte a víz. – Szembefordult vele. – Három
nappal később derült ki, hogy terhes vagyok.

– Annyira sajnálom.
– Ne tegye – vágott közbe Aurora tárgyilagos hangon. –

Biztos beszívott, ahogy általában. – Beszéd közben mégis lehajolt
és gyengéden lesöpörte a keresztről a frissen hullt havat.

Laura diszkréten elfordult, így meglátott egy másik sírt, amit
ugyanilyen nagy becsben tartottak. A kereszt elé elefántcsontokat
helyeztek: egy teljes mamutagyart és több töredéket – némelyik
közel olyan magasra nőtt, mint maga a kereszt. Valamennyi
agyarra virágmintákat faragtak, de bámulatos aprólékossággal:
rózsákat, orchideákat és csillagfürtöket, bazsarózsákat,
nefelejcseket és rigópoharakat. Egész kis kert virult itt teljes
pompában, ha színek nélkül is – virágok, melyek sosem hervadtak
el; virágok, melyek a legbarátságtalanabb időben is szirmot
bontottak.

Elképzelte a művészt, aki megalkotta őket; aki a hóval, faggyal
és jéggel dacolva kijött ide, elültetni ezt az örökkévaló kertet.
Pontosan ezt a romantikát és szenvedélyt remélte Sethtől, aki



verseket dugdosott füzetének száraz lapjai közé és erszényének
éhesen ásító szájába.

Vágyakozva gondolt bele, milyen lehet, ha valakit így
istenítenek. Elképzelte, hogy a fakereszt az ő nevét viseli; még
gyászoló szeretőjét is látta, aki megküzdött az elemekkel, hogy
ilyen pazar ajándékkal borítsa el a sírját. Csakhogy a sírjánál
zokogó összetört férfi nem Seth volt.

Hanem Daniel.
Lesöpörte a havat a keresztről, hogy megtudja, milyen asszony

érdemelt ilyen kivételes hódolatot.
– Ó, azt már úgyis meg akartam mutatni – hallotta Aurora

hangját ugyanabban a pillanatban, amikor kiolvasta a nevet:
ANNETTE STONE.

 
Trixie elhagyta a helyét. Nem tudta, miért érez emiatt

bűntudatot – főként, hogy nem is neki kéne itt önkénteskednie –,
de Willie mellett szaladt a sötétben, és lélegzetének kis pamacsai
szétfoszlottak mögötte.

Ahogy megígérte, Willie visszatért az iskolába, pedig már nem
igazán számított rá. Úgy tervezte, az egyik segítőre bízza a
kabátját, ha majd készen áll elindulni – hogy mikor és merre, az
majd elválik –, de Willie megérkezett, mialatt még Josephre
vigyázott. Letérdelt a hortyogó férfi másik oldalán és megcsóválta
a fejét. Ismerte Josephet, ahogy nyolcfalvas körben mindenki,
mivel Joseph nem válogatott, ha úgy döntött, csap egy görbe estét.
Yupik nyelven Kingurautennek — „túl későnek” – hívták, mert
egyszer megígérte egy nőnek, hogy visszatér hozzá, de csak egy
héttel a halála után került elő.

Willie azért jött érte, hogy elhívja gőzölni. Nem tudta, mit
jelent ez, de minthogy két napja megállás nélkül vacogott, istenien
hangzott. Követte a fiút: lábujjhegyen elosont Joseph és az alvó
Jezsuita Segítők mellett, ki az iskola főbejáratán.

Szaladtak. Az éjszaka jégvirágként terjengett az ég kupoláján;
a csillagok a lábai elé hulltak. Trixie hirtelen nem is tudta volna
megmondani, a hely háborítatlan szépségétől áll-e el a lélegzete
vagy a markolászó hidegtől. Willie lelassított, amint elért egy apró



házakkal szegélyezett keskeny úthoz.
– Hozzátok megyünk? – kérdezte tőle.
– Nem, az apám otthon van, és ivott, amikor eljöttem. Az

unokatesómhoz megyünk. Gőzölt néhány haverjával, de most
bemennek a városba egy kosármeccsre.

A házak elé kikötött kutyák egymás után ugatni kezdtek.
Willie kitapogatta a kezét, talán hogy siettesse, de ha ezt akarta,
nem ért célt. Minden lelassult Trixie-ben: a szívverés, a lélegzet, a
vér.

Bár Janice mást tanácsolt, eltökélte magában, hogy soha
többé nem enged a közelébe semmilyen pasit, mégis. amikor Willie
megérintette, nem az jutott eszébe, milyennek érezte Jason
érintését. Mintha egyik kioltotta volna a másikat. Tudta azt is,
hogy Willie bőre messze simább, mint Jasoné volt; apró keze is
jobban illett az övébe. A fiú karján nem dagadoztak az izmok a
milliónyi ütéstől; vékonynak és inasnak, szinte szoborszerűnek
tűnt. Teljesen logikátlan, ha a neveltetésüket vette alapul, mégis az
a fura érzése támadt, hogy ő és Willie egyenlők – egyikük sem áll a
másik felett, mert mindketten ugyanolyan szégyenlősek és
kiszámíthatatlanok a másik társaságában.

Megálltak az egyik ház mögött. Az ablakokon kiszűrődő opálos
fényben Trixie láthatta a takarosan berendezett nappalit, az
egyetlen kanapét és a néhány fiatalt, akik éppen kabátot és csizmát
húztak.

– Gyere – húzta magával Willie.
Kinyitotta egy árnyékszéknél alig nagyobb faház ajtaját. Még

ez is két helyiségre oszlott – a nagyobbikba léptek be; a másik az
ajtó túloldalán nyílt, közvetlenül előtte. Miután elhalt a hómobil
zümmögése, Willie lerázta magáról a kabátot és hótaposót,
miközben intett neki, hogy tegyen ugyanígy.

– A jó hír az, hogy az unokatesóm már elvégezte a munka
keményebbik részét: húzott vizet és vágott fát. Néhány éve építette
ezt a maqit.

– Mire való?
Ahogy Willie elvigyorodott, fogai megcsillantak a sötétben.
– Megizzaszt – felelte. – Nem kicsit. Általában a férfiak



mennek előre, mert ők jobban bírják az igazi hőséget. A nők csak
utánuk jönnek.

– Akkor mi miért megyünk együtt? – ráncolta a homlokát
Trixie.

Willie lehajtotta a fejét. Trixie tudta, hogy elpirult, még ha
nem is láthatta.

– Lefogadom, hogy minden lányt idehozol – tette hozzá csak
félig viccesen, félig a válaszra várva.

– Még egy lánnyal se voltam soha a gőzben. – Willie
lehántotta magáról a pólót. Trixie behunyta szemét, de a fehéren
villanó alsónadrág képe így is beleégett a retinájába.

A fiú kinyitotta az ajtót és eltűnt a szomszédos helyiségben.
Várta, hogy visszajöjjön érte, de hiába. Csak a felszálló gőz
sziszegése hallatszott.

A faajtóra meredt és azon tűnődött, mi lehet a túlsó oldalán.
Willie meg akarja mutatni neki, milyen kemény, mert kiállja az
igazi hőséget? Hogy értette azt, hogy még egy lánnyal se volt a
gőzben? Máshová vitte őket, vagy a meghívás csak neki szólt? Úgy
érezte magát, mintha egyik képregény univerzumába csöppent
volna, ahol senki sem azt mondta, amit gondolt, és fordítva.

Vonakodva levette a pólóját. A mozdulat – és Willie közelsége
– nyomban eszébe juttatta a vetkőzős pókert, amit akkor éjjel
játszottak Zephyr házában, ám ezúttal senki se bámulta; senki sem
erőltette rá a játékszabályait; senki se mondta meg neki, mit kell
tennie. Minden egészen más, eszmélt rá, mert az ő kezében van a
döntés.

Ha melltartóban és bugyiban megy be, az olyan, mintha
fürdőruhát viselne, nem?

Csak egyetlen pillanatig borzongott, mielőtt kinyitotta az ajtót
és befurakodott.

A hőség megcsapta, mintha tömör falnak ütközött volna. Nem
is csak a hőség – mintha a szaunát, a gőzkabint és a tábortüzet
gyúrták volna egybe, hogy aztán felturbózzák. Síkos fát érzett
csupasz talpa alatt. A gőztől semmit sem látott.

Ahogy a felhők kavarogtak, lassan ki tudta venni a kétszáz
literes hordót, melynek gyomrában a tűz lángolt. Dróthálón



köveket helyeztek el a tetején; mellette vízzel teli fémkanna állt.
Willie a padlón ült, mellkasig felhúzott lábbal, vörös és foltos
bőrrel.

Nem szólt, amikor meglátta őt, amit meg is tudott érteni – ha
kinyitotta a száját, a torka biztosan lángot fogott. A fiú mindent
levetett, bár a combjai közti terület árnyba borult, valamiért mégis
ő érezte úgy, hogy túl van öltözve. Leült mellé – a szűkös helyen
nemigen tehetett mást –, és érezte, ahogyan a fiú bebugyolálta
valamivel a fejét. Egy vizes rongy az, ismerte fel, talán azért, hogy
a fülei ne pörkölődjenek meg. Ahogy megkötötte, a fiú
végigsimított rajta a karjával.

A tűzhely repedésein át kiszüremlő narancsszínű fény az
alakjára vetült. Izzott a körvonala, karcsún és sejtelmesen; abban
a pillanatban azon se lepődött volna meg, ha párduccá változik.
Willie a bottal meghosszabbított merőkanál után nyúlt, hogy a
vödörbe merítse, vizet locsoljon a kövekre s ezáltal újabb gőzfelhő
töltse be a kamrát. Amikor visszaült Trixie mellé, a keze olyan
közel került a padlón, hogy összeért a kisujjuk.

Már-már fizikai fájdalmat érzett. A szoba lüktetett, a légzés
szinte lehetetlenné vált. A bőréről felszálló hőség felvette lelkének
alakját. A veríték leiramodott a hátán és a lábai között; sírt az
egész teste.

Amikor már készült szétrobbanni a tüdeje, kirontott az ajtón a
hideg szobába. Ahogy leült a padlóra, a melegség hullámokban
szakadt le róla, közben Willie is megérkezett, a dereka körül
törülközővel. Lerogyott mellé és átpasszolt neki egy kancsót.

Anélkül ivott, hogy tudta volna, mi van benne. A víz lehűtötte
a bélést a torkában. Visszaadta a kancsót Willie-nek, aki
nekivetette fejét a falnak és hosszan ivott, miközben az
ádámcsutkája követett minden kortyot. Végül vigyorogva hozzá
fordult.

– Őrület, mi?
Azon kapta magát, hogy ő is nevet.
– Ja, tutira.
Willie a falnak dőlt és behunyta a szemét.
– Mindig is érdekelt, milyen lehet Florida.



– Florida? Hidd el, egészen másmilyen.
– Jártál már ott? – élénkült fel Willie.
– Ja. Az is csak. tudod. egy másik állam.
– Szeretném látni, hogyan terem a narancs. Igazából minden

érdekel, ami valahol máshol van. – Felé fordult. – Mit csináltál,
amikor Floridában voltál?

Olyan régen történt, el kellett gondolkodnia.
– Elmentünk Cape Canaveralbe meg a Disney Worldbe.
Willie kapargatni kezdte a fapadlót.
– Lefogadom, hogy illettél oda.
– Mert olyan nyálas?
– Mert olyan vagy, mint az a tündér. Amelyik Pán Péterrel

lóg.
Trixie nevetésben tört ki.
– Az. A húgomnak megvan könyvben.
Már készült elmondani, hogy teljesen bekattant, amikor eszébe

jutott, hogy a Pán Péter egy olyan fiúról szól, aki sosem akar
felnőni. Úgy döntött, mégsem bánja az összehasonlítást.

– Olyan szép – sóhajtott fel Willie. – Mintha belülről
világítana.

Trixie meredten nézte.
– Szerinted én szép vagyok?
Válasz helyett Willie feltérdelt és visszamászott a forró

kamrába. Mire követte, már újabb adag vizet locsolt a kövekre.
Vakon próbált eligazodni a gomolygó ködben: végigtapogatta a
padló durva deszkáit, a falak illesztéseit, Willie vállának szelíd ívét.
Mielőtt elhúzódhatott volna, a fiú elkapta a kezét. Közel vonta
magához, amíg egymással szemben nem térdeltek, mélyen a gőz
szívében.

– Igen, szép vagy – felelte.
Trixie úgy érezte, mintha zuhanna. Durván letarolta a haját,

hegek borították a karját, de a fiú mintha észre se vette volna.
Lenézett összefűzött ujjaikra – az egybeolvadó sötétre és világosra
–, és egy pillanatra elhitette magával, hogy benne is ott ragyoghat
az a tündérfény.

– Amikor a fehér emberek eljöttek a tundrára – mesélte Willie



–, mindenki azt hitte, hogy szellemek.
– Néha azt hiszem, hogy én is az vagyok – suttogta Trixie.
Egymáshoz hajoltak, vagy talán a gőz tolta őket közelebb.
S amikor Trixie már biztosan tudta, hogy egy korty levegő se

maradt a kamrában, a fiú ajkai rátapadtak és lélegeztették.
Füst és cukor ízét érezte. Willie keze a vállán nyugodott,

illemtudóan ott maradt még akkor is, amikor közelebb araszolt
hozzá, hogy érintse meg. Amikor végül elhúzódtak egymástól,
leszegte a tekintetét.

– Én még sosem csináltam ezt – vallotta be, mire Trixie
ráébredt, hogy amikor azt mondta, még egy lánnyal se volt a
gőzben, úgy értette, hogy még egy lánnyal sem volt.

Mintha egy korábbi életében veszítette el volna a szüzességét,
amikor még azt hitte, hogy olyan jutalom, amit a Jason-féléknek
felkínálhat. Számtalanszor szexeltek – Jason kocsijának hátsó
ülésén; az ő szobájában, ha a szülei nem voltak otthon; még a
jégpálya öltözőjében is, edzések után. Mégis, mindezt össze sem
hasonlíthatta a csókkal, ami az imént Willie-vel élt át; nem tudott
volna olyan halmazt rajzolni, ami befoglalta mindkettőt. Még azt
sem mondhatta, hogy az ő részvétele a közös nevező

– az a lány, aki akkor volt, nem is különbözhetett volna
jobban a mostanitól.

Közelebb hajolt a fiúhoz, hogy ezúttal ő csókolja meg.
– Én sem – felelte, és tudta, hogy igazat mond.
 
Daniel tizenegy éves korában a cirkusz – először és utoljára –

eljött a tundrára. A Ford testvérek, példátlan alaszkai turnéjuk
végállomásaként, Bethelbe is eljutottak. Cane és ő a világ minden
pénzéért sem hagyták volna ki. Minden munkát elvállaltak

– kifestették az egyik vén házát, új tetőt ácsoltak Cane
bácsikájának gőzfürdőjére –, amíg össze nem szedtek fejenként
tizenöt dollárt. Az állt a röplapon, amit minden falusi iskolában,
így Akiakban is kiszegeztek, hogy a belépő nyolc dollár, így bőven
maradt pénzük pattogatott kukoricára és emléktárgyakra.

A falu nagy része azt tervezte, hogy elmegy – az anyja
egyenesen az igazgatóval –, Cane azonban a legutolsó pillanatban



meghívta őt a családi csónakba is. A fenekén ültek, maguk alatt a
hideg alumíniummal, és egész úton bugyuta elefántos vicceket
meséltek.

Miért nagy, szürke és ráncos az elefánt?
Mert ha kicsi, fehér és sima lenne, akkor aszpirinnak
hívnák.
Mit kapunk, ha keresztezzük az elefántot a bálnával?
Tengeralattjárót.

Vagy hatezren jöttek el a deltavidékről – sokan már éjfél után,
hogy láthassák a MarkAirk Hercet, amint leszállt az artistákkal és
állatokkal. A cirkuszt a Nemzeti Gárda Fegyvertáránál állították
fel; a mosdókat nevezték ki ideiglenes öltözőknek. Cane és Daniel
belevetette magát a sűrűjébe, még a kötelet is segítettek tartani,
ahogy felhúzták a hatalmas ponyvatetőt.

A műsor alatt láthattak tütübe öltöztetett idomított kutyákat
meg két oroszlánt, akik a Lulu és Strawberry nevet viselték. Volt
egy leopárd, aki türelmesen várt a sorára odakint, addig egy sáros
pocsolyából lefetyelte a vizet. Volt gőzzel működő sípláda, mogyoró
és vattacukor, a kisgyerekeknek ugrálóvár és Shetland póni.
Amikor Köpcös Kate előrobogott, hogy kötélen táncoltassa
hatalmas lovát, Juneau-t, és a bestia hátsó lábain ágaskodva a
nézők fölé nőtt, a tömeg ujjongásban tört ki.

A mögöttük ülő yupik fiúk is éljeneztek, ám amikor Daniel
közelebb hajolt Cane-hez, hogy súgjon neki valamit, egyikük nem
bírta megállni megjegyzés nélkül.

– Mindig mondtam nektek, hogy a kass'aqokat cirkuszban
kéne mutogatni.

Daniel megfordult.
– Fogd be azt a mocskos pofád.
Az egyik yupik fiú a másikhoz fordult.
– Te hallottál valamit?
– Mindjárt érzel is valamit – fenyegetőzött Daniel ökölbe

szorított kézzel.
– Hagyd őket – csitítgatta Cane. – Ezek vadbarmok.
Feltűnt a hoppmester, hogy learassa a tapsvihart.
– Hölgyeim és uraim, attól tartok, rossz hírt kell közölnöm. Az



elefántunk, Tika túl beteg ahhoz, hogy fellépjen a műsorban.
Ugyanakkor nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom.
egyenesen Madagaszkárról. Florence-t és az ő bámulatos
keringőző galambjait!

Flamencoszoknyát viselő aprócska nő perdült ki eléjük, a válla
két oldalán egy-egy madárral. Daniel Cane-hez fordult.

– Mennyire lehet beteg egy elefánt?
– Hát, igen – sóhajtott fel Cane. – Ez szívás.
Az egyik yupik fiú oldalba bökte.
– Pont, mint te. Szégyen, hogy a fehér húsra buksz.
Danielt egész életében heccelték a falusi kölykök – amiért nem

volt apja, amiért kass'aqnak született, amiért nem ismerte a helyi
szokásokat, amiért nem tudott halászni és vadászni. Cane szívesen
lógott vele, amit a yupik fiúk az iskolában meg is tűrtek, elvégre
Cane közéjük tartozott.

Ezek a fiúk azonban nem az ő falujukból jöttek.
Daniel látta a kifejezést Cane arcán, és érezte, ahogy valami

elszabadult benne. Azzal az eltökélt szándékkal állt fel, hogy
távozik.

– Ne már – tartóztatta Cane.
A lehető leglaposabb pillantást vetette rá.
– Nem mondtam, hogy gyere – közölte, mielőtt faképnél

hagyta.
Nem tartott soká, megtalálni az állatot; egy hevenyészett

karámban tartották, minden felügyelet nélkül. Még sosem látott
elefántot ilyen közelről – legalább ebben az egyben hasonlított
azokra a kölykökre, akik normális helyeken éltek. Az elefánt
sántikált és ormányával a szalmát dobálta, fel a levegőbe. Lebukott
a drót alatt, majd lassan, óvatosan odament hozzá. Megérintette
meleg és ráncos bőrét, az oldalához préselte arcát.

Leginkább azt szerette Cane-nel ápolt barátságában, hogy
Cane bennfentesnek számított, így rajta keresztül ő is azzá vált.
Sosem gondolta, hogy fordulhat a kocka – hogy a kapcsolatuk
miatt Cane-ből lesz pária. Ha pedig csak úgy óvhatta meg a
kiközösítéstől, hogy távol tartotta magát tőle, ám legyen.

Ha valakivel igazán törődünk, bármit megteszünk érte, amit



csak kell.
Az elefánt meglendítette hatalmas fejét és sötét szemével

rákacsintott. Ernyedten lógó szája talán hangtalanul mozgott, de
Daniel így is tökéletesen hallotta. Hangosan felelt neki: Én sem
tartozom ide.

 
Másnap reggel még a sötétben megérkezett a teherszállító gép,

hogy faluról falura ugrálva összeszedegesse a pálya mentén
hagyott kutyákat. Valamennyit Bethelben repítették, ahol a
gazdáik átvehették őket.

Willie az unokatestvére kisteherautóján ment ki a
leszállópályához, és Trixie ott ült a másik ülésen. Egész úton
egymás kezét fogták.

A platón ott utazott Alex Edmund összes kutyája, valamint
Kingurauten Joseph, akit visszaszállítottak a klinikára. Miután
leparkolt, Willie elkezdte leadogatni a kutyákat Trixie-nek, aki
elsétált velük a drótkerítéshez és kikötötte őket. Valahányszor
visszatért egy újabb állatért, a fiú rámosolygott, ő pedig úgy
olvadozott, mintha újra ott lettek volna a gőzben.

Előző éjjel, miután a gőz elpárolgott, Willie megmosdatta egy
meleg vízbe mártott ronggyal, bár a rögtönzött szivaccsal
szemérmesen átsiklott a melltartóján és bugyiján. Ezután tértek
vissza a hideg kamrába, ahol a fiú megtörölgette – még le is térdelt
előtte, hogy hozzáférjen a hajlatokhoz és a lábujjaihoz –, mielőtt
felöltöztették egymást. A begombolás és cipzárazás messze
intimebbnek tűnt, mint a kigombolás és vetkőztetés, mintha újra
összeraknák, nem pedig lebontanák egymást.

– Vissza kell kérnem a bácsikám kabátját – sóhajtott Willie, de
odaadta helyette a saját bélelt vászondzsekijét.

Az ő illatát érezte most is, valahányszor belefúrta orrát a
gallérjába.

A leszállópálya fényei hirtelen felragyogtak, mintha varázslat
történt volna. Trixie megpördült, de sehol sem látott
irányítótornyot.

– A pilótáknál van a távirányító – nevetett Willie, és valóban:
tíz perc múlva Trixie már hallotta is a közeledő gép moraját.



A repülő nagyban hasonlított arra, amivel Bethelbe utazott. A
pilóta – egy Willie-nél alig idősebb yupik fiú – azonnal kipattant.

– Hé – kiáltotta. – Ez minden?
Ahogy kinyílt a raktér ajtaja, Trixie tucatnyi kutyát látott

odabent, kikötve a D-alakú karabinerekhez. Míg Willie berakodta a
kutyákat, ő segített felszállni Josephnek. A férfi súlyos testével
rádőlt, ahogy a pályához gyalogoltak. Amint belépett a raktérbe, az
állatok nyomban csaholni kezdtek.

– Emlékeztetsz valakire, akit ismertem – dünnyögte Joseph.
Ezt már mondtad, gondolta Trixie, de csak bólintott. A

vénembernek talán nem is az kellett, hogy meghallgassa, csupán
hogy újra elmondhassa.

A pilóta becsukta a raktér fedelét és felpattant a gépre, majd
addig gyorsított, amíg Trixie már nem tudta megkülönböztetni a
leszállófényeit akármelyik csillagtól. Hunyorogva kialudtak a
leszállópálya lámpái is.

Érezte, ahogy Willie közelebb húzódik a sötétben, de mielőtt
még a szeme hozzászokhatott volna, újabb jelzőfény gyulladt fel
előtte. Egyenesen a szemébe világított, csak felemelt tenyerével
tudta távol tartani magától. A hómobil leállt, motorja még egyet
morrant, mielőtt elhallgatott, azután vezetője felágaskodott a
talpakon.

– Trixie? – hallotta az apját. – Te vagy az?











 
 
 

Az alaszkai tundra kellős közepén, ahogy a lányára meredt –
akire alig ismert rá – Daniel visszagondolt a pillanatra, amikor
megértette, hogy közte és Trixie között egyszer minden meg fog
változni.

Mint oly sok pillanat egy apa és a lánya között, ez sem tűnt
különösebben fontosnak. Valamikor nyáron történt, de lehetett ősz
is. Talán nagykabátba burkolóztak, talán strandpapucsot viseltek.
Lehet, hogy a bankba mentek befizetni valamit vagy éppen
kiléptek egy könyvesboltból. Benne csak az utca maradt meg – egy
forgalmas utca a város közepén – és a tény, hogy kézen fogva
sétált Trixie-vel.

Hétéves volt, copfban hordta a haját – ő fonta be neki, nagy
küszködés árán –, és a járda repedéseit kerülgette. Elértek egy
kereszteződést, ahol, mint máskor, a keze után nyúlt.

Erre a kislánya fogta magát, és anélkül, hogy körülnézett
volna, egyedül átkelt az úttesten.

Hajszálvékony repedés keletkezett – talán észre sem veszi, ha
nem nőtt volna egyre szélesebbre, amíg már egész kanyon
választotta el őket. Egy gyerek dolga logikus módon az, hogy
felnőjön. Akkor miért ilyen csalódottak a szülők, ha ez
megtörténik?

Úttest helyett Trixie ezúttal egy országon kelt át egyedül, de
most ott állt előtte, túlméretezett kabátban, sapkával a fején.
Mellette egy yupik fiúval, akinek a haja folyton a szemébe lógott.

Nem tudta volna megmondani, mi döbbenti meg jobban:
viszontlátni a lányt, akit azelőtt a nyakába ültetett és esténként
betakargatott, miközben azon tűnődik, elkövetett-e egy
gyilkosságot, vagy a felismerés, hogy kész élete végéig az alaszkai
vadonban bujkálni vele, ha az kell, hogy ne tartóztassák le.

– Apu.? – Trixie a karjaiba vetette magát.

8.



Borzongás szaladt végig a gerincén – ha jobban
meggondoljuk, a megkönnyebbülés nem is különbözik annyira a
félelemtől.

– Te – fordult a fiúhoz, aki tőlük nem messze állt és
gyanakodva figyelte őket. – Te ki vagy?

– Willie Moses.
– Kölcsönadod a kocsidat? – Cserébe odahajította a hómobil

kulcsait.
A fiú úgy meredt Trixie-re, mintha mondani készülne valamit,

de végül csak lehajtotta a fejét és a hómobilhoz sétált. Daniel
hallotta a motor oroszlánbőgését, ami vinnyogássá szelídült a
távolban, mire a teherautóhoz vezette Trixie-t. Miként a legtöbb
alaszkai jármű, a többi negyvennyolc államban ez sem ment volna
át a műszaki vizsgán. A rozsda átette magát a külső lemezeken; a
sebességmérő leragadt 88 mérföld/óránál; az első sebességi fokozat
nem működött. Annál inkább a belső világítás, melynek fényénél
alaposan megvizsgálhatta a lányát.

A szeme alatt húzódó sötét karikákat leszámítva úgy tűnt,
minden rendben. Átnyúlt az ülés felett és lehúzta sapkáját, hogy
lássa még mindig rövid, de már fekete haját.

– Ó – látta Trixie apja elkerekedő szemét. – El is felejtettem.
Daniel átcsusszant az ülőpadon és a karjaiba vonta. Istenem,

létezik ennél mélyebb, igazabb érzés, mint tudni, hogy a gyerekünk
jó helyen van?

– Trixie – sóhajtott fel. – A frászt hoztad rám.
Érezte, ahogy lánya megmarkolta a kabátját. Ezernyi kérdés

rajzott benne, mégis az merült felszínre, amit akarata ellenére tett
fel.

– Miért ide?
– Mert azt mondtad, hogy itt eltűnnek az emberek – suttogta

Trixie.
Lassan elhúzódott tőle.
– Miért akartál eltűnni?
Trixie szeme megtelt könnyekkel, amíg egy csepp kibuggyant

és lepergett az álláig. Szóra nyitotta a száját, de egyetlen hang sem
jött ki rajta. Daniel újra magához szorította, ahogy vézna kis teste



reszketni kezdett.
– Nem azért, amit mindenki hisz.
Daniel hátravetette fejét és hálaimát küldött Istennek, akiben

sosem hitt: Köszönöm.
– Vissza akartam kapni. Nemcsak megjátszottam magam,

ahogy Zephyr tanácsolta, tényleg bármit megtettem volna, hogy
minden olyan legyen, mint azelőtt. – Nagyot nyelt. – Amikor
mindenki elment, eleinte kedves volt, és azt hittem, van még nála
esélyem, de azután minden úgy felgyorsult. Beszélgetni akartam,
de ő nem. Amikor elkezdte. amikor elkezdtük. – Levegő után
kapott. – Azt mondta, pont erre van szüksége: egy barátságra
extrákkal. Akkor döbbentem rá, hogy nem akar visszafogadni.
Csak arra a tíz percre kellettem neki.

Daniel nem moccant. Ha megteszi, szilánkokra robban szét.
– Próbáltam szabadulni, de nem ment. Úgy éreztem, mintha a

víz alatt lennék. amikor mozgatni próbáltam a karom és a lábam,
nem ment, csak. mint a lassított felvételen. Azt hitte, játszom vele,
csak úgy teszek, mintha ellenállnék, mintha azt akarnám, hogy
küzdjön értem. A padlóhoz szegezett, azután. – Kipirult és nyirkos
lett a bőre. – Azt mondta, Ne mondd, hogy te nem akarod. –
Felnézett apjára a lámpa sejtelmes fényében. – Pedig nem… pedig
nem.

 
* * *

 
Egyszer látott egy fantasztikus filmet, ami arról szólt, hogy

mindenkinek van egy hasonmása, csak nem találkozhat vele, mert
akkor összeütköznének a világaink. Ez jutott most eszébe, amikor
apja eljött, hogy megmentse. Aznap reggel, amikor eljöttek Willie-
vel a maqiból, eljátszott a gondolattal, milyen lenne Tuluksakban
maradni. Talán felvennék az iskolába asszisztensnek; talán
beköltözhetne Willie egyik unokatestvéréhez. Azután eljött az apja,
és a világ csikorogva megállt. Nem illett ide, ahogy ő sem.

Elmondta a titkát; elmondta, hogy hazudott. Nemcsak a
szüzességéről és a Szivárványról. sokkal többről. Akkor éjjel
egyszer sem mondott nemet Jasonnek, bármit mesélt is utána az



államügyésznek.
Ami pedig a drogot illeti?
Éppenséggel ő vette meg.
Persze nem tudta, hogy a fickó a koleszban, aki drogot árul a

gimis kölyköknek, lefekszik az anyjával. Csak kellett valami
Zephyr bulijára, ami oldotta a hangulatot. Ha be akart vadulni,
ahogy Zephyr tervezte, szüksége volt egy kis vegyi segédletre.

Seth kifogyott a fűből, de a spéci anyaga ugyanazt tudta, mint
az Ecstasy. Ugyanúgy el kellett tőle veszítenie a gátlásait.

Végül csak az önuralmát vesztette el.
Ebben nem hazudott: nem vette be, legalábbis nem

szándékosan. Zephyrrel azt tervezték, hogy együtt tépnek be,
csakhogy ez igazi drog volt, nemcsak fű, ezért az utolsó
pillanatban bepánikolt. El is feledkezett erről, amíg az
államügyésztől azt nem hallotta, hogy drogot találtak a
szervezetében. Nem igazán tudta, mit kezdett Zephyr a fiolával –
talán felhasználta egyedül; talán a konyhában hagyta és
másvalaki megtalálta. Nem állíthatta teljes magabiztossággal,
hogy Jason csempészte a piájába. Annyit ivott akkor éjjel –
széthagyott, félig teli dobozos kólákat, narancsleves vodkát olvadt
jéggel -; még az is lehet, hogy Jasonnek semmi köze nem volt az
egészhez.

Azt se tudta, hogy a drogok miatt Jasonnek felnőttként kell
felelnie a bíróság előtt. Nem érdekelte a romhalmaz, amivé az élete
vált – a sajátját próbálta menteni.

Különben pedig, ki szokta egyértelmű igennel jelezni, hogy a
szex közös megegyezéssel történik? Arra valók a gesztusok, az apró
jelzések, amiből a másik leveszi a lényeget. Miért nem elég egy
fejrázás; miért nem lehet csak úgy ellökni valakit? Miért kell
egyértelmű nemet mondani ahhoz, hogy ne történjen nemi
erőszak?

Az az egyetlen szó, ha ki is mondja, semmin sem változtatott
volna – Jason ugyanúgy elveszi, amit nem akart önként odaadni.
Öt sem mentette fel az ostobasága alól, egyszerűen csak
meghúzott egy vonalat, hogy akik nem voltak ott – Moss és
Zephyr, a szülei, a rendőrök, az ügyész –, eldönthessék, melyik



oldalra állnak.
Így viszont azt is be kellett látnia, hogy nem hibáztathatta

egyedül Jasont a történtekért.
Sokat gondolt rá, milyen lesz, ha majd elkezdődik a tárgyalás

és minden csak tovább romlik; amikor Jason ügyvédje odaáll a
bíróság elé és úgy festi őt le, mint egy hazug ribancot. Belegondolt,
mennyi kell majd ahhoz, hogy megtörjön és elismerje, hogy igaza
van. Kezdte meggyűlölni magát, és egyik éjjel, amikor a sötétség
úgy ölelte körül, mintha egy hatalmas madár szárnyai
ereszkednének le rá, azt kívánta, bárcsak meghalna Jason
Underhill. Az ő titka lett, a ki nem mondott gondolata, pedig ekkor
már mindenkinél jobban tudta, hogy amit nem mondunk ki, az
nem számít. S mégis, egyik dolog vezetett a másikhoz: Jasont
hirtelen nagykorúvá nyilvánították, váratlanul összefutottak az
adventi ünnepen, azután, mielőtt észbe kapott volna, már teljesült
is a kívánsága.

Tudta, hogy a rendőrség keresi. Elintézzük, hajtogatta az apja,
de Jason meghalt, és ő tehetett róla. Bármit is mondott – vagy
nem mondott –, nem hozhatta vissza.

Elképzelte, hogy őt küldik börtönbe helyette – tényleg olyan
borzalmas lenne, mint a filmekben, vagy csupa olyan emberrel
találkozna, mint ő, akik megértették, hogy némelyik hibát sosem
lehet helyrehozni?

Míg apja elmagyarázta a Jezsuita Segítőknek, hogy le kell
mondaniuk valakiről, aki igazából nem is tartozik közéjük, ő a
teherautóban ült és sírt. Azt hihette volna, hogy mostanra
kiszáradt, csupa zörgő csont és üres héj, de a könnyei nem akartak
elapadni. Másra se vágyott, csak hogy valami végre rendben
legyen az életével, ehelyett minden elképzelhetetlenül rosszabb lett.

Kopogtatás hallatszott az ablak felől. Amikor felnézett, Willie-t
látta, aki egy tál rózsaszín kocsonyába mélyesztette az ujjait. A
középső és a mutatóujjával kikanalazott belőle egy darabkát,
ahogy lehúzta az ablakot.

– Hé – köszönt Willie.
Megtörölte a szemét.
– Hé.



– Jól vagy?
Már bólogatni kezdett, amikor hirtelen torkig lett az összes

hazugságával.
– Nem annyira – vallotta be.
Jó, hogy Willie nem próbált mondani valamit, amitől jobban

érezhette magát, csak hagyta kiáradni a szomorúságát.
– Ez az apád? – kérdezte.
Bólintott. El akarta magyarázni neki, de nem tudta, hogyan

tehetné. Amennyire Willie tudja, Jezsuita Segítő, aki itt ragadt a
vihar miatt. Vele nem kell egy nemi erőszak áldozatának vagy egy
gyilkosság gyanúsítottjának lennie – hogyan is mondhatná el neki,
hogy nem az az ember, akinek hiszi? Vagy ami még fontosabb:
hogyan mondhatná el neki, hogy komolyan gondolja ezt, ha
minden másról kiderül, hogy hazugság?

A fiú odakínálta neki a tálat.
– Kérsz?
– Mi ez?
– Akutaq. Eszkimó jégkrém. – Trixie belemártotta az ujját.

Nem volt egy Ben & Jerry's, de rossz sem – bogyók és cukor,
összekeverve valamivel, amire nem ismert rá.

– Fókaolaj és főzőmargarin – árulta el Willie. Egy cseppet sem
lepte meg, hogy olvas a gondolataiban.

A fiú őt nézte az ablakon át.
– Ha valaha eljutok Floridába, ott találkozhatnánk.
Azt se tudta, mi lesz másnap, nemhogy azután, de mint

kiderült, a történtek ellenére nem vesztette el a képességet, hogy
színleljen – hogy arra a jövőre gondoljon, ami talán sosem válik
valósággá.

– Az szuper lenne – felelte halkan.
– A közelben élsz?
– Plusz-mínusz ezerötszáz mérföld. – Amikor Willie

féloldalasan elmosolyodott, ő is ezt tette.
Hirtelen el akarta mondani az igazat, mindent. Az elejétől

akarta kezdeni. Ha eléri, hogy akár egyetlen ember is hisz neki,
már nem volt hiábavaló.

Felemelte az arcát.



– Odahaza megerőszakolt egy fiú, akiről azt hittem, hogy
szeretem – mondta ki, mert ez történt vele.

A többi nem számít, amikor valaki vérzik a lába között,
amikor úgy érzi, mintha belülről összetörték volna, amikor
elveszik tőle a szabad akaratát.

– Ezért szöktél el?
Megrázta a fejét.
– Meghalt.
Willie nem kérdezte, ki a felelős. Csak bólintott, és a lélegzete

finom csipkeként lebegett előtte.
– Azt hiszem... néha már csak így megy.
 
A faluházban bingót rendeztek, így Laura egyedül maradt a

parányi kunyhóban. Kétszer is kiolvasott minden Tundra Drums-
számot, még azokat is, amiket már összekötegeltek. Addig nézte a
tévét, amíg megfájdult tőle a szeme.

Azon kapta magát, hogy eltűnődik, ki akarna ilyen helyen élni,
ahol ennyire abnormálisak az emberi kapcsolatok és még a nap se
süt. Mi vonzhatta ide Daniel anyját?

Akárcsak Annette Stone, ő is tanított. Tudta, hogy kis
lépésekben, diákonként váltja meg a világot, de ki képes elmenni
odáig, hogy feláldozza a gyermeke boldogságát mások érdekében?

Talán nem is akart idejönni. Daniel egyszer mesélt folyton
csavargó apjáról. Vannak emberek, akik olyan hatással vannak
ránk, hogy lenyomatot hagynak a jövőnkön is. Laura megértette,
ha valaki egész életében arra várt, hogy egy ilyen férfi visszatérjen
hozzá.

Csakhogy Daniel anyja kettejük helyett hozott döntést,
méghozzá olyan döntést, amivel hátrányba hozta a gyermekét.
Laura számára ez végtelen önzésnek tűnt – és ő aztán tudta, miről
beszélt.

A szerelem az, amiért kitesszük ennek a gyerekünket? Vagy a
szülői előrelátás, hogy biztosan életben maradjon nélkülünk is? Ha
Danielt nem piszkálják, talán otthon érezte volna magát a
tundrán. Egy lett volna az arctalan kölykök közül, mint Cane, aki
nem találta meg a kiutat. Talán Alaszkában marad örökké, hogy



csak várjon valamire, ami sosem jön el.
Annette Stone talán csak gondoskodott róla, hogy a fiának

legyen menekülési útvonala, ha már neki nem jutott.
Odakint egy teherautó hajtott be az udvarra. Felpattant, hogy

kirontson az előtérbe, hátha Daniel és Trixie tért vissza, de a
teherautó tetején kék fények villództak és vetettek hosszú árnyakat
a hóra.

Laura kihúzta magát. Az ember bármit megtesz, hogy
megvédje a gyerekét. Olyasmit is, amit mások sohasem érthetnek
meg.

– Trixie Stone-t keressük – közölte a rendőr.
 

* * *
 

Úton vissza, Akiak felé Trixie elaludt. Daniel bebugyolálta a
saját símaszkjába és parkájába. A hómobilon ülve Trixie a
derekára fonta karjait és a hátához préselte arcát, míg ő követte a
lenyugvó napot – egy revütáncosnő incselkedő rózsaszín szalagját,
amint lekígyózott a horizont színpadáról.

Nem igazán tudott mit kezdeni lánya vallomásával. A
világnak ezen a részén az emberek hittek abban, hogy egy
gondolat bármikor tetté változhat; egy magunkba fojtott szó
éppúgy képes sebet ejteni vagy gyógyítani, mint hangosan
kimondott társa. A világnak ezen a részén az sem számított, mit
mondott vagy nem mondott Trixie. Amit Jason Underhill tett vele,
az igenis erőszaknak minősült.

Fájón tudatosult benne még valami, amit Trixie nem mondott
ki: nem ő ölte meg Jasont.

Akiakban felkaptatott a partoldalon és elhajtott a posta mellett,
hogy eljusson Cane házához. Amint befordult a sarkon, meglátta a
rendőrségi teherautót.

Egy pillanatra bevillant: Egyszer már újrakezdtem a nulláról,
újra menni fog. Hajthat, amíg ki nem fogy a benzin, azután
építhet egy menedéket magának és Trixie-nek. Megtaníthatja rá,
hogyan olvassa a nyomokat és vadásszon, majd, ha az időjárás
engedi, hogyan fogja ki a lazacokat.



Viszont nem hagyhatja itt Laurát és nem is küldhet érte
később. Ha egyszer eltűnnek, gondoskodnia kell arról, hogy sose
találják meg őket.

Érezte, ahogy Trixie összerezzent mögötte. Rádöbbent, hogy
meglátta a rendőröket, de ami még rosszabb: a rendőrök is
meglátták őket.

– Egy szót se szólj – fordult hátra. – Hagyd, hogy én
intézzem.

Odahajtott Cane háza elé, ahol leállította a motort. Leszállt a
hómobilról és megállt, a kezével Trixie vállán.

Ha szeretünk valakit, mindent elkövetünk, ami szerintünk az
érdekeit szolgálja, még ha ez – akkor – helytelennek is tűnik. A
férfiak ezt teszik a nőkért, az anyák a fiaikért. Daniel is készen állt
rá, megtett volna bármit. Mi teszi hőssé a hőst? Hogy állandóan
győz, mint Superman? Hogy vonakodik vállalni a felelősséget,
mint Pókember? Hogy folyamatosan tanul, mint az X-Men –
hogy bármelyik pillanatban átváltozhat gonosszá? Vagy, mint
Alan Moore Rorschachja, elég emberi ahhoz, hogy kaján örömmel
nézze végig azok halálát, akik rászolgáltak?

A rendőr közelebb lépett.
– Trixie Stone, ezennel letartóztatom Jason Underhill

meggyilkolásáért.
– Nem tartóztathatja le – tiltakozott Daniel.
– Parancsom van rá, Mr. Stone.
Daniel nem vette le a szemét lánya arcáról.
– Lehet – felelte –, de én vagyok az, aki megölte.
 
Trixie nem tudott szólni, nem tudott lélegezni, nem tudott

gondolkodni. Ledermedt, gyökeret vert a szüntelenül fagyos földbe,
akárcsak a rendőr. Az apja az imént vallott be egy gyilkosságot.

Megkövülten meredt rá.
– Apu… – suttogta.
– Mondtam, Trixie. Egy szót se.
Arra gondolt, ahogy kiskorában lovagolt a vállán. Akárcsak az

anyja, ő is félt a magasban, de az apja biztos kézzel tartotta. Nem
engedlek leesni, ígérte, s miután így történt, a magasság megszűnt



félelmetesnek lenni a számára.
Erre gondolt és ezernyi másra: hogyan vágta egy teljes éven át

betűformára az uzsonnára készített szendvicseit, hogy minden
héten más szót adjanak ki: ÜGYES, ESZES, DRÁGA. Hogyan
rejtette el a karikatúráját minden képregényében. S hogyan találta
meg táskájában az M&M-es zacskót, amiről tudta, hogy neki
szánta.

Könnyek szöktek a szemébe.
– De hát ez nem igaz – suttogta.
A rendőr felsóhajtott.
– Hát, valaki biztosan nem mond igazat.
Elnézett a teherautó felé, ahol Trixie anyja már ült az ablaknál

és őket nézte.
 
Az a telefon… mintha egy bugyuta vígjátékba csöppent volna.

Az alaszkai rendőrök megkapták a letartóztatási parancsot,
hallotta Bartholomew, de amikor éltek vele, két másik személy is
bevallotta a bűncselekmény elkövetését. Hogyan tovább?

Kormányzói végzés hiányában neki kellett odarepülnie, hogy
kikérdezze az érintetteket és eldöntse, melyiküket kívánja
letartóztatni.

Daniel Stone-t bekísérték a tárgyalóba a betheli őrsön, ahová
letartóztatása után őt és a feleségét vitték. Trixie-t, mint kiskorút, a
helyi nevelőintézetben, a Betheli Ifjúsági Központban helyezték el.
A hőség hullámokban szakadt fel a radiátorról, amitől meg-
megrebbentek a fölé aggatott aranyszínű füzérek.

Holnap karácsony, eszmélt rá Daniel.
– Tudja, hogy ez nem változtat semmin – mondta éppen

Bartholomew. – Ettől még nem engedjük szabadon a lányát.
– Hogy érti?
– Miután visszatértünk Maine-be, a fiatalkorúak börtönébe

kerül, amíg megállapítást nem nyer, hogy felnőttként bíróság elé
állítható-e emberölésért. Ezután, ha nem állapítanak meg
óvadékot – amit nem fognak, tekintve a vád súlyosságát –, a
vádemelés után visszaküldik ugyanoda.

– Nem zárhatják be, ha egyszer beismerő vallomást tettem –



méltatlankodott Daniel.
– Pontosan tudom, mit csinál, Mr. Stone. Igazából nem is

hibáztatom. Meséltem már arról, amikor utoljára beszéltem a
lányommal? Lejött a szobájából és azt mondta, elmegy megnézni
egy iskolai focimeccset. Mondtam neki, hogy érezze jól magát.
Mindez májusban történt, és májusban nincsenek focimeccsek,
amit én is tudtam. A szemtanúk szerint nem is fékezett, ahogy
kisodródott a kanyarból, a kocsi teljes sebességgel törte át a
korlátot. Azt mondják, háromszor-négyszer is megpördült. Amikor
a hatósági szakértőtől megtudtam, hogy túllőtte magát és meghalt
még az ütközés előtt, hálát adtam Istennek. Tudnom kellett, hogy
semmit sem érzett az egészből.

Bartholomew összefonta maga előtt a karjait.
– Tudja, mit csináltam még? Hazamentem és felforgattam a

szobáját, amíg meg nem találtam a dugi készletét és a tűket,
amiket használt. Mindentől megszabadultam, elvittem a
legtávolabbi konténerbe. Már meghalt, de én még mindig védeni
próbáltam.

Stone meredten nézett rá.
– Nem vádolhatnak meg mindnyájunkat. Végül szabadon kell

engedniük a lányomat.
– Bizonyítékunk van rá, hogy ott járt a hídon.
– Ahogy sokan mások is.
– Ők nem hagytak ott vérmintát. Az ő hajszáluk nem akadt

bele Jason Underhill karórájába.
Stone megrázta a fejét.
– Trixie és Jason dulakodtak a szupermarket mögötti

parkolóban, akkor akadhatott be az a hajszál. Azért is rohantam le
Jasont, mert megfogta Trixie karját. Ezzel egyszer már
meggyanúsított, akkor be is ismertem, hogy verekedtünk a
kölyökkel, csak azt nem mondtam el, mi történt utána.

– Csupa fül vagyok – bólintott Bartholomew.
– Miután elfutott, követtem a hídig.
– Azután?
– Azután megöltem.
– Hogyan? Állcsúcson vágta? Hátulról leütötte? Átlökte a



korláton? – Amikor Daniel hallgatott, Bartholomew megcsóválta a
fejét. – Nem tudja megmondani, Mr. Stone, mert nem volt ott. A
bűnjelek kizárják a gyanúsítottak köréből. de Trixie-t nem. –
Belenézett a szemébe. – Korábban is tett olyasmit, amiről nem
számolt be magának. Talán ez is ilyen.

Daniel Stone lesütötte a szemét.
Bartholomew felsóhajtott.
– Tudja, zsarunak lenni egészen olyan, mintha apa lenne. Az

ember mindent elkövet, de akkor se tudja megakadályozni, hogy
az emberek kárt tegyenek magukban és egymásban.

– Nagy hibát követ el – fenyegetőzött Stone, de már a
kétségbeesés hangján.

– Szabadon távozhat – közölte vele Bartholomew.
 
A fiatalkorúak börtönében nem oltották le a villanyt. A

fiatalkorúak börtönében nem voltak cellák. Hatágyas
hálótermekben aludtak, ami az Annie árváit juttatta Trixie eszébe.

Némelyik lány készpénzt lopott az üzletből, ahol dolgozott;
egyvalaki kést dobott az igazgatója felé. Akadtak narkósok és
bántalmazott barátnők, még egy nyolcéves lány is, mindenki
kabalája – fejbe verte a mostohaapját egy baseballütővel, miután
az megerőszakolta.

Szenteste lévén spéci vacsorát kaptak: pulykát
áfonyamártással, szósszal és krumplipürével. A mellette ülő lány
karját elborították a tetoválások.

– Neked mi a sztorid? – kérdezte.
– Nekem nincs olyanom – vágta rá.
Vacsora után gyülekezeti önkéntesek jöttek, hogy

megajándékozzák őket. Azok kapták a legnagyobb csomagot, akik
a legrégebb óta voltak itt. Trixie-nek egy színesceruza-készlet
jutott, Hello Kitty-s tokban. Egyenként elővette a színeseket és
kipróbálta őket a körmein.

Arra gondolt, hogy ha otthon lenne, lekapcsolnák a házban az
összes fényt, hogy csak a karácsonyfa világítson. Kinyitnák az
egyik ajándékukat – a régi családi hagyomány szerint –, azután
lefeküdne és alvást színlelne, míg a szülei fel-alá trappolnak a



padláslépcsőn az ajándékaival – megkésett Mikulásként egy olyan
lánynak, aki évekkel korábban felnőtt, mint szerették volna.

Eltűnődött, mit csinálhat most a kamu Mikulás, akit New
Hampshire-ben látott. Talán ez az év egyetlen napja, amikor van
értelme az életének.

Lámpaoltás után valaki énekelni kezdte a Csendes éjt. A
dallam eleinte ingadozott, mint egy vékony nádszál a szélben,
azután bekapcsolódott egy másik lány, majd még egy. Trixie
hallotta saját, testetlen hangját is, ahogy lufiként távolodott tőle: A
világ álma mély.

Azt hitte, sírni fog első, börtönben töltött éjszakáján, de mint
kiderült, nem maradt már egy könnycseppje sem. Amikor
mindenki kifogyott a strófákból, a nyolcéves lányt hallgatta, ahogy
álomba sírta magát. Belegondolt, hogyan kövülnek meg a fák –
talán ugyanez történik az emberi szívvel is.

 
A kis fogdában, ahol az elmúlt négy órát töltötte, semmi sem

oldotta a beton és az acél szögletes keménységét, Laura mégis azon
kapta magát, hogy elszunyókál. Esőről és gomolyfelhőkről
álmodott, piskótatortákról és hópelyhekről – csupa olyasmiről, ami
szétfoszlott az érintésétől.

Belegondolt, hol lehet Trixie, hová küldhették. Elképzelte
Danielt a fal túlsó oldalán, ahogy ugyanúgy kikérdezik, mint őt.

Amikor a férje egy rendőr nyomában betoppant a szobába,
meglepetten állt fel. A rácsokhoz lépett. Daniel kivárta, amíg a
rendőr távozott, csak ezután jött közelebb és nyújtotta felé a kezét.

– Jól vagy?
– Szóval elengednek – sóhajtott fel.
Daniel bólintott és hozzásimult a homlokával.
– Mi van Trixie-vel?
– Itt van nem messze, a nevelőintézetben.
Laura hátrébb lépett.
– Már nem kell fedezned.
– Nem hinném, hogy bármelyikünk is engedné bezárni.
– Nem zárják be sehová – rázta a fejét Laura. – Én öltem meg

Jasont.



Daniel meredten nézte, ahogy minden levegő kiszakadt belőle.
– Mi?
Lerogyott a fémpadra és megdörgölte a szemét.
– Az adventi vásár éjszakáján, amikor Trixie eltűnt. azt

mondtuk, hazamegyek és ott várok, hátha előkerül, de amikor a
kocsi felé indultam, megláttam valakit a hídon. Trixie nevét
kiáltottam, mire Jason megfordult.

Eleredtek a könnyei.
– Részeg volt. Azt mondta. azt mondta, hogy a lányom, az a

szemét kis ribanc tönkreteszi az életét. Az ő életét. Elindult felém,
mire én. megijedtem és ellöktem. Egyszerűen elveszítette az
egyensúlyát és átbukott a korláton.

Öntudatlanul is a füléhez kapott beszéd közben, és Daniel
észrevette, hogy eltűnt az arany fülbevaló, amit mindig viselt. A
vér. A vörös haj az óraszíjon. A lábnyomok a hóban.

Laura követte a tekintetét.
– Beleakadt a pulóverébe, kiszakította, ahogy lezuhant. Egyik

kezével a korlátba kapaszkodott, a másikkal próbált felnyúlni.
Lenéztem… teljesen beleszédültem… ő meg csak segítségért
kiáltozott. Felé nyújtottam a kezem… azután… – Behunyta a
szemét. – Azután elengedtem.

Nem véletlen, hogy a félelem éppoly szélsőséges tettekre
ragadtatja az embert, mint a szeretet. Rokon érzelmek, akár a
sziámi ikrek – amíg nem tudjuk, mit veszíthetünk, nincs miért
küzdenünk.

– Hazamentem és vártam, mikor jöttök meg Trixie-vel.
Biztosan tudtam, hogy a rendőrök még előttetek odaérnek. El
akartam mondani.

– De nem tetted – vágott közbe Daniel.
– Megpróbáltam.
Daniel emlékezett rá, amikor hazavitte Trixie-t az adventi

vásárról; emlékezett, mennyire reszketett Laura. 0, Daniel,
fogadta. Történt valami. Azt hitte, ugyanolyan zaklatott Trixie
eltűnése miatt, mint ő. Azt hitte, feltesz egy kérdést, holott éppen
válaszolni próbált.

Laura tehetetlenül átkarolta magát.



– Először azt mondták, öngyilkos lett, én meg azt gondoltam,
hogy talán csak álmodtam az egészet, hogy egyáltalán nem is így
történt. Azután Trixie elszökött.

S ezzel bűnösnek tüntette fel magát, gondolta Daniel. Még az
én szememben is.

– El kellett volna mondanod, Laura. Akkor.
– Meggyűlöltél volna. – Laura megrázta a fejét. – Azelőtt úgy

néztél rám, Daniel, mintha miattam kelne fel a nap, de amikor
kiderült… tudod… hogy valaki mással voltam… minden
megváltozott. Már a szemembe se tudtál nézni.

Ha egy yupik eszkimó találkozik valakivel, elfordítja a
tekintetét. Nem tiszteletlenségből, éppen ellenkezőleg. A látást
azokra a pillanatokra tartalékolja, amikor igazán szükség van rá –
a vadászathoz, amikor erősnek kell lennie. Akkor látunk igazán
tisztán valakit, ha elfordítjuk a tekintetünket.

– Én csak azt akartam, hogy úgy nézz rám, mint régen –
folytatta Laura elcsukló hangon. – Csak azt akartam, hogy
minden olyan legyen, mint akkor. Ezért nem tudtam elmondani,
akárhogy próbáltam. Egyszer már megcsaltalak. Mit tettél volna,
ha kiderül, hogy megöltem valakit?

– Nem ölted meg – rázta a fejét Daniel. – Nem akartad, hogy
megtörténjen.

Laura összepréselte az ajkait, mintha félne megszólalni.
Megértette őt, mert ugyanezt érezte. Néha valóra válik, amire
vágyunk, és néha ez a legszörnyűbb, ami történhet.

Laura a kezébe temette arcát.
– Már nem tudom, mit akartam és mit nem. Minden

összekavarodott. Már magamra sem ismerek.
Az életünk számtalan formát ölthet, míg a démonainkkal

harcolunk, de ha ugyanabban az ütemben változunk, mint az, aki
mellettünk áll, semmi se számít. Konstanssá válunk egymás
számára.

– En ismerlek – suttogta Daniel.
Mégiscsak lehetséges, döntötte el, itt és most, sok ezer

mérföldnyire a yupik falvaktól, hogy az emberek állatokká
változzanak és viszont. Ha elhagyunk egy helyet, attól még nem



ússzuk meg, hogy magunkkal kelljen vinnünk. Ha elég hosszú
ideig élünk valakivel, addig cserélgetjük a jellemvonásainkat, amíg
magunkra ismerünk a másikban. Csak elhagyunk egy
személyiségjegyet, és legközelebb abban látjuk viszont, akit a
legjobban szeretünk.

Laura rámeredt.
– Mi lesz most?
Nem tudta a választ. Még abban se volt biztos, hogy a helyes

kérdést tudja. Akárhogy is, hazaviszi Trixie-t, azután megkeresi a
létező legjobb ügyvédet. És előbb vagy utóbb, amikor Laura
visszatér hozzájuk, mindent elölről kezdenek. Vagy ha elölről nem
is kezdhetik, újrakezdenek.

Holló röppent el a rendőrőrs felett, vitorlázott át az udvaron,
utánozta a csobogó víz hangját. Daniel figyelmesen követte, ahogy
korábbi életében tanulta. Egy holló sok minden lehet, a teremtés
istene vagy hazug csaló – attól függ, milyen formát ölt magára –,
de amikor félkörívben lefelé siklik, az csak egyet jelenthet.

Szerencsét hint a világra – és azokra, akik meglátják, hová
hullik.







 
 
 

A tizedik körben Daniel Stone, a képregényrajzoló azzal
vonzza magához leendő feleségét, Laurát, hogy portrét készít róla
és annak hátterében titkos üzenetet rejt el: első találkahelyük
betűit. Ebben a szellemben én is elrejtettem egy titkos üzenetet a
könyvben szereplő képregény lapjain. A 17. oldaltól kezdve minden
rajzon több betű is rejtőzik a háttérben – laponként kettő-három;
összesen nyolcvanhat betű. Együttesen egy idézetet adnak ki, mely
összegzi A tizedik kör témáját, és megadják a szerző nevét is.
Weboldalamon – www.jodipicoult.com – bárki ellenőrizheti, hogy
jól oldotta-e meg a feladványt. (Akinek olyan sasszeme van, hogy
megtalálja az összes betűt, kérem, ne rontsa el mások örömét, és
tartsa titokban a megoldást!)

 
 

Jodi Picoult

Kedves (angolul értő) olvasó!



 
 
 

Hatalmas vállalkozás volt ez, és nem sikerült volna, ha nem áll
mögöttem segítőimből és kutatóimból álló Álomcsapatom:

Az állandó tagok: Betty Martin, Lisa Schiermeier, Nick
Giaccone, Frank Moran, David Toub, Jennifer Sternick, Jennifer
Sobel, Claire Demarais, JoAnn Mapson és Jane Picoult.

Két hölgy, aki a nemi erőszak áldozatainak segít rátalálni a
törékeny békére: Laurie Carrier és Annelle Edwards.

Három fantasztikus fiatal, aki megengedte, hogy lopva
pillantást vessek a tinédzserek életébe: Meredith Olsen, Elise Baxter
és Andrea Desaulniers.

Az egész csapat az Atria Booksnál és a Goldberg McDuffie
Communicationsnél, különösen Judith Curr, Karen Mender, Jodi
Lipper, Sarah Branham, Jeanne Lee, Angela Stamnes, Justin
Loeber és Camille McDuffie.

Laura Gross, aki napi szinte messze túlteljesíti egy ügynök
feladatkörét.

Emily Bestler, aki elmondta mindazt a csodálatos és szükséges
dolgot, amit hallanom kellett, amikor rábíztam könyvemet, amit
még senki más nem olvasott.

Joanne Morrissey, aki felfrissítette Dantéval kapcsolatos
tudásom, s aki a legjobb Vergiliusom lenne a pokolban.

Saját képregény-szuperhőseim: Jim Lee, Wyatt Fox és Jake
van Leer.

Pam Force, akinek a nyitó költeményt köszönhetem.
Alaszkai házigazdáim: Annette Rearden, Rich és Jen Gannon.
Don Rearden, aki nem csupán remek író (s talán már

megbánta, hogy azt mondta: „Hé, ha egyszer Alaszkában jársz.”),
de a végletekig nagylelkű, ha meg kell osztania a tudását és a
tapasztalatait. Ő kalauzolt el a vadonban és hónapokkal később az
utolsó oldalig.

Köszönetnyilvánítás



Dustin Weaver képregényrajzoló, aki azért vállalta, mert úgy
gondolta, buli lesz. A legegyszerűbben: Te rajzoltad meg a
könyvem lelkét.

S végül, köszönet Timnek, Kyle-nak, Jake-nek és Sammynek,
akik gondoskodnak róla, hogy az én történetem mindig boldog
véget érjen.
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