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Sammynek, aki nemcsak olvassa, hanem írja is a
könyveket.
El sem tudom mondani, mennyire szeretlek.

Anya



 
Mi lenne, ha aludnál,
És amíg alszol,
Álmodnál,
És mi lenne, ha
Álmodban a
Mennyországba eljutnál,
S ott tépnél egy szál virágot,
Különös, csodás virágot,
És mi lenne, ha
Felébredve,
Ott lenne épp a kezedbe’?
Mondd, mi lenne akkor?

Samuel Taylor Coleridge
(Arató Dániel
és Katona Ildikó fordítása)



Első rész

2001

Az igazi szerelem olyan, akár a szellemjárás:
mindenki beszél róla,

de csak nagyon kevesen látták.

François de La Rochefoucauld:
Maximák, 76. maxima

(Szávai János fordítása)



Első fejezet

Ross Wakeman sikerrel járt, amikor először megölte
magát, másodszor és harmadszor viszont nem.

Elaludt a kormánynál, és a hídról egyenesen egy tóba
hajtott – ez a második alkalommal történt  –, majd a
mentőcsapatok a parton találtak rá. Amikor kiemelték a
félig elsüllyedt Hondáját, az ajtókat zárva találták, és az
edzettüveg ablakokon ugyan pókhálószerűen futottak
szét a repedések, mégis egyben maradtak. Senkinek nem
fért a fejébe, hogy juthatott ki az autóból, még kevésbé az,
hogy úszhatta meg a balesetet egy karcolás nélkül.

Harmadszorra Rosst kirabolták New Yorkban. A  tolvaj
elvette a tárcáját, összeverte, hátba lőtte, majd ott hagyta
ebek harmincadjára. A  lövedék – amelyet olyan közelről
röpítettek belé, hogy könnyedén szétroncsolhatta volna a
lapockáját, és átfúrhatta volna a tüdejét – megállt a
csontnál, és nem okozott komolyabb bajt. Az apró
ólomdarab később ott fityegett Ross kulcstartóján.

Az első alkalom hosszú évekkel ezelőtt történt, amikor
Ross egy hatalmas vihar kellős közepén találta magát.
A  villám, a fénylő, kék kisülés beragyogta az égboltot,
majd egyenesen Ross szíve felé vette az irányt. Az orvosok
később elmondták neki, hogy hivatalosan hét percen
keresztül halott volt. Úgy okoskodtak, hogy a villám nem



csaphatott bele közvetlenül, hiszen a mellkasát érő
ötvenezer amperes áramütés azonnal elpárologtatta
volna a sejtjeiben található nedvességet, és Ross szó
szerint felrobbant volna. A villám feltehetően a közelében
csapott be, a Ross testében keletkezett elektromos áram
pedig épp elég erősnek bizonyult, hogy megzavarja a
szívritmusát. Az orvosok szerint igazán mázlista egy fickó
volt.

Az orvosok azonban tévedtek.
Most, amikor Ross épp O’Donnellék oswegói házának

meredek, eső áztatta tetején lépdelt felfelé, még csak
eszébe sem jutott, hogy vigyáznia kellene magára. Az
Ontario-tó felől érkező szél még most, augusztusban is
hűvösen csapott az arcába, és ahogy Ross a manzárdablak
körül ügyeskedett, haját a szemébe fújta. Az esőcseppek a
nyakát szurkálták, miközben a kapcsokat az illesztésre
szerelte, és beállította a vízálló videókamerát úgy, hogy
egyenesen a padlás felé nézzen.

A  csizmája megcsúszott, és elmozdított a helyéről jó
néhány régi zsindelyt. Lentről, az esernyője alól
O’Donnell felsandított rá.

–  Vigyázzon! – kiáltotta oda. Ross hallani vélte azt is,
amit a férfi nem mondott ki: Már így is épp elég
szellemmel van dolgunk.

Nem, vele aztán semmi nem történhet. Nem fog sem
megbotlani, sem lezuhanni. Épp ezért jelentkezett önként
a legveszélyesebb feladatokra is. Épp ezért sodorta magát
újra meg újra veszélybe. Épp ezért próbálta ki a



kötélugrást, a sziklamászást és a cracket is. Egy intéssel
jelezte O’Donnellnek, hogy hallotta a figyelmeztetést. De
ahogy biztosan tudta, hogy nyolc óra múlva felkel a nap –
és egy újabb napon kell majd átverekednie magát  –,
ugyanúgy biztosan tudta, hogy nem hal meg, holott a
szíve mélyén épp erre vágyott, mindennél jobban.

A  csecsemő felébresztette Spencer Pike-ot, aki igyekezett
ülő helyzetbe tornázni magát. Annak ellenére, hogy az
Árnyas Fenyves Gondozási Központban minden
helyiséget éjjeli lámpa világított meg – összességében
annyi fényt bocsátva ki, amellyel Spencer szerint akár
egész Vermontot fényárba lehetett volna borítani –, most
semmit sem látott. Az utóbbi időben a szürke hályog miatt
igencsak megromlott a látása, bár előfordult, hogy amikor
éjjel kibotorkált, hogy elvégezze a dolgát, a tükörben látta,
hogy valaki őt figyeli – valaki, akinek nem kuszán, fakón
borzolódott a szemöldöke, és a bőre sem lógott
petyhüdten a csontjain. Ilyenkor aztán hamar tovatűnt a
hajdani, ifjú Spencer, ő pedig tágra nyílt szemmel meredt
a roncsra, amelyet az élet meghagyott belőle.

A hallása ellenben kifejezetten éles volt. Az itt élő többi
mogorva vénemberrel szemben neki soha nem volt
szüksége hallókészülékre. Isten a tudója, ő még azt is
meghallotta, amit nem akart.

A baba, mintegy végszóra, újra felsírt.
Spencer ujjai végigkúsztak a paplanon, egészen az ágy

mellé szerelt nővérhívó gombig. A következő pillanatban



az éjszakás nővér sietett hozzá.
– Mr. Pike! – szólította meg. – Mi történt?
– Sír a kisbaba.
Az ápolónő Spencer mögött matatott, felrázta a

párnáját, és megemelte az ágy fejrészét.
– Itt nincsenek babák, Mr. Pike, ezt maga is tudja. Csak

egy álom volt. – Ezzel kedvesen megveregette az élesen
kiálló csontot, amely valaha Spencer erős jobb válla volt.
– És most próbáljon visszaaludni! Holnap rengeteg dolga
lesz. Ugye nem feledkezett meg a megbeszélésről?

Miért beszél vele a nővér úgy, mint egy kisgyerekkel? –
tűnődött Spencer. És ő miért viselkedik úgy, mint egy
kisgyerek? Miért bújt vissza az ágyba a nővér kezének
puha érintésére? Miért hagyta, hogy az álláig húzza a
paplant? Spencer torka elszorult, amint egy emlékkép
sejlett fel előtte. Képtelen volt pontosan felidézni a ködbe
vesző emléket, mégis könnyeket csalt a szemébe.

– Kér egy altatót? – ajánlotta előzékenyen a nővér.
Spencer a fejét rázta. Végtére is régebben tudós volt.

Biztos volt benne, hogy egyetlen laboratóriumnak sem
sikerült még előállítania a gyógyszert, amely enyhítené a
fájdalmát.

Curtis Warburton az életben jóval alacsonyabb volt, mint
a tévében, ugyanakkor megvolt benne az a vonzerő,
amely a Rémes történeteket a késő esti adásidő
legnézettebb műsorává tette. A  külseje egy borzra
emlékeztetett: rövidre nyírt, fekete hajában hófehér csík



futott végig – ez a csík kilenc éve jött elő, azon az
éjszakán, amikor a nagyapja szelleme megjelent az ágya
mellett, és bevezette őt a természetfeletti nyomozás
világába. A  felesége, Maylene, akit médiumként már jól
ismert a Los Angeles-i rendőrség, most szorosan mellette
ült, és szorgosan jegyzetelt, miközben Curtis a ház lakóit
kérdezgette.

– Először a konyhában – motyogta Eve O’Donnell, mire
a férje bőszen bólogatott. O’Donnellék a nyugdíjba
vonulásuk után nyaralónak vették meg ezt a tóparti kis
házat, és az azóta eltelt három hónapban hetente legalább
kétszer tapasztaltak valamilyen természetfeletti
jelenséget. – Délelőtt tíz körül bezártam az ajtókat,
beélesítettem a riasztót, és elindultam a postára. Amikor
hazaértem, a riasztó be volt kapcsolva, de bent a
konyhaszekrény ajtaja tárva-nyitva állt, a
kukoricapelyhes dobozok pedig egymás hegyén-hátán
feküdtek az asztalon. Erre felhívtam Harlant, mert azt
gondoltam, itthon járt, és ő csinált ilyen hatalmas
felfordulást.

–  Én közben mindvégig az Elks Clubban voltam –
kotyogott közbe a férj. – Nem jártam itthon. Senki nem
járt itthon.

–  Aztán ott volt az a különös zene, amit a padlásról
hallottunk hajnali kettőkor. Mintha gőzorgona szólt
volna. Amikor aztán felmentünk körülnézni, elhallgatott.
Benyitottunk, és a padlás közepén, a földön ott állt egy
játék zongora, de még csak elem sem volt benne.



– Nekünk nincs játék zongoránk – tette hozzá Harlan. –
És gyerekünk sincs.

–  Amikor aztán beleraktuk az elemeket, egészen
másféle hangon szólalt meg. – Eve elbizonytalanodott. –
Mr. Warburton, remélem, megérti, hogy mi nem vagyunk
olyanok… olyanok, akik hisznek az ilyesmiben.
Egyszerűen… egyszerűen, ha nem arról van szó, az azt
jelenti, hogy kezdek megbolondulni.

–  Mrs. O’Donnell, higgye el, nem veszíti el az eszét! –
Curtis a jól bevált együttérző mozdulattal tette kezét a
hölgy karjára. – Holnap reggelre okosabbak leszünk azzal
kapcsolatban, mi folyik az otthonukban.

A  válla fölött hátrapillantva meggyőződött róla, hogy
Ross ezt is filmre veszi. Attól függően, mi történik később,
O’Donnellék akár a Rémes történetekbe is bekerülhetnek,
márpedig ebben az esetben elengedhetetlenül szükséges
lesz a felvétel. Warburtonék naponta több mint
háromszáz e-mailt kaptak olyanoktól, akik úgy vélték, az
otthonukat szellemek járják. A megkeresések nyolcvanöt
százalékánál aztán bebizonyosodott, hogy átverésről van
szó, vagy egyszerűen egerek költöztek a házba. A  többi
esetben – nos, Ross épp elég régóta dolgozott már a
szakmában, hogy tudja, bizonyos dolgokra egész
egyszerűen nincs magyarázat.

–  Láttak esetleg valami különöset? – kérdezte Curtis. –
Tapasztaltak hőmérséklet-ingadozást?

–  A  hálószobánkban az egyik pillanatban pokoli hőség
van, a következőben meg lehet fagyni – bólogatott Harlan.



–  És van olyan hely a házban, ahol különösen
kényelmetlenül érzik magukat?

–  A  padláson, az egészen biztos. Meg az emeleti
hálószobában.

Curtis tekintete a kézi szövésű keleti szőnyegről a
kandallópárkányon álló antik vázára siklott.

–  Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy komoly
költségekkel járhat egy-egy szellem beazonosítása.

Warburtonék, akik rendszerint Rossra bízták az
előzetes tereptanulmányt, már korábban elküldték őt a
környékbeli könyvtárakba és archívumokba, hogy
összegyűjtse az ingatlannal kapcsolatos hivatalos iratokat.
Bíztak benne, hogy Ross talán olyan információra
bukkan, hogy a házban annak idején gyilkosság vagy
öngyilkosság történt. Ross kutatómunkája nem járt ugyan
sikerrel, ám Curtisnek ez nem szegte kedvét. Végtére is
egy szellem nemcsak egy bizonyos helyet, de ugyanúgy
egy bizonyos személyt is kísérthet. A múlt mindig velünk
marad, éppúgy, ahogy egy halvány parfümillat körbelengi
az embert, vagy ahogy egy-egy emlékkép bevésődik az
agyunk rejtett zugába.

–  Kerül, amibe kerül – jelentette ki Eve O’Donnell. –
A pénz nem akadály.

– Rendben. – Curtis elmosolyodott, és a térdére csapott.
– Nos, mi már itt sem vagyunk. Rengeteg a dolgunk.

Ez volt a jelzés Rossnak. A beszélgetés során ő felelt az
elektromágneses mérőműszer beindításáért és
működtetéséért, a videókamerákért és az infravörös



hőmérőért. Minimálbérért dolgozott, annak ellenére,
hogy Warburtonék jó sok pénzt bezsebeltek a
tévéműsorért és az ehhez hasonló nyomozásokért is. Ross
kilenc hónapja szinte bekönyörögte magát
Warburtonékhez, miután halloweenkor olvasta az L. A.
Times róluk szóló cikkét. Curtisszel és Maylene-nel
ellentétben Ross még soha nem látott kísértetet – de
rettentően vágyott rá. Remélte, hogy a spirituális
nyitottságot éppúgy el lehet kapni közvetlen
érintkezéssel, mint a bárányhimlőt – és hogy éppúgy egy
életre szól.

– Arra gondoltam, körülnézek a padláson – szólalt meg
Ross.

Egy pillanatra megtorpant az ajtóban, és előreengedte
Eve O’Donnellt, aki elindult felfelé a lépcsőn.

–  Olyan ostobának érzem magam! – vallotta be Eve
zavartan. – Az én koromban Caspert lesni!

Ross szája mosolyra húzódott.
– Egy szellem talán megijeszti, és elhiteti magával, hogy

elment az esze, de nem fogja bántani.
– Ó, nem hinném, hogy egy kislány bántana.
– Kislány?
Eve megszeppent.
–  Harlan szerint nem kellene tippeket adnom

maguknak. Ha nem tudnak semmit, talán könnyebb
nyomozniuk. – Megborzongott, ahogy felpillantott a
keskeny lépcsőkre. – A  kishúgom meghalt, amikor én
hétéves voltam. Néha azon morfondírozom… vajon egy



szellem megtalálja-e az embert, ha nagyon akarja?
– Nem tudom – kapta el a pillantását Ross. Magában azt

kívánta, bárcsak többet mondhatna, konkrét választ,
valamiféle személyes tapasztalatot. A lépcső tetején nyíló
kis ajtó láttán felcsillant a szeme. – Ez lenne az?

Eve bólintott, és utat engedett Rossnak, aki elhúzta a
reteszt. A  videókamera, amelyet kintről felszerelt, most
ijesztő küklopszként meredt rájuk az ablakból. Eve
szorosan maga köré fonta a karját.

– Már attól is kiráz a hideg, ha belépek ide.
Ross elpakolt az útból néhány dobozt, hogy a felvételen

ne látszódjon olyan árnyék, amit aztán félre lehet
magyarázni.

–  Curtis szerint így lehet rájuk találni. Az ember
egyszerűen az érzékszerveire hallgat. – Ekkor valami
megcsillant előtte a földön. Lehajolt, és egy maréknyi
egycentest szedett össze. – Hat cent – mosolyodott el. –
Milyen ironikus!

– Igen, előfordul, hogy ilyeneket csinál. – Eve az ajtó felé
araszolt, közben szorosan ölelte magát. – Aprópénzt hagy
itt nekünk.

–  A  szellem? – csodálkozott Ross, de mire megfordult,
Eve már lesietett a lépcsőn.

Ross mély levegőt vett, becsukta a padlásajtót, és
lekapcsolta a lámpát. A kis helyiség koromsötétbe borult.
Oldalra lépett, hogy kikerüljön a kamera látóköréből,
majd a távirányítóval bekapcsolta a gépezetet.
A  figyelmét ezek után a sötétségre irányította. Hagyta,



hogy a sötét rátelepedjen a mellkasára, és berogyassza a
térdét, éppúgy, ahogy Curtis Warburtontől tanulta. Ross
kiélesítette az érzékeit, amíg végül legyűrte a
hitetlenségét, és megelevenedett körülötte a tér. Talán
erről van szó – gondolta. Talán éppolyan érzés
megtapasztalni a szellemeket, mint amikor az ember torkát
zokogás fojtogatja.

Tőle balra, kicsit messzebb léptek zaja hallatszott, majd
az aprópénz pendülésének összetéveszthetetlen hangja.
Ross felkapcsolta a zseblámpáját, és addig pásztázta a
padlást a fénysugárral, amíg az meg nem állapodott a
csizmáján és mellette a három újonnan odakerült
pénzérmén.

– Aimee? – suttogta az ürességbe. – Te vagy az?

A  Vermont állambeli Comtosook városkát minden
oldalról egyértelmű határvonal vette körül: a Champlain-
tóban végződő meredek lejtő, a sziklaperem a kőfejtő
körül, ahol a lakosság fele dolgozott, és a láthatatlan
demarkációs vonal, amely a dimbes-dombos vermonti
tájat elválasztotta Burlington nagyvárosi kerületeitől.
A  település közepén álló templom falán egy emléktábla
állt, amely szerint 1994-ben a Vermont Life magazin
Comtosookot választotta az állam legfestőibb
városkájának. És az is volt – voltak napok, amikor Eli
Rochert a rubinvörös, a borostyán és a smaragd színeiben
játszó lombokat csodálva úgy érezte, meg kell állnia egy
pillanatra, hogy magához térjen az ámulatból.



Comtosook ugyan rengeteg turistát vonzott, ám Eli
számára az otthont jelentette. Amióta az eszét tudta, ez
volt az otthona, és úgy vélte, ez is lesz, amíg világ a világ.
A  városban szolgáló két teljes munkaidős rendőrtiszt
egyikeként természetesen jól tudta, hogy amit a turisták
csodálnak, az nem más, mint illúzió. Rég megtanulta már,
hogy az ember gyakran nem láthat a felszín mögé,
bármilyen alaposan szemléli is a dolgokat.

Végighajtott a Cemetery Roadon. Rendszerint erre
cirkált az ilyen éjszakákon, mint ez, amikor a hold olyan
sárgán ragyogott a sötét égbolton, akár a sólyom szeme.
Az ablakot lehúzta ugyan, mégis hiába várta, hogy
beáradjon a friss levegő, és rövid, fekete haja nedvesen
tapadt a tarkójára. Még Watson, az angol véreb is a
nyelvét lógatva lihegett mellette az anyósülésen.

A  régi sírkövek úgy álltak egymás mellett, akár a
felsorakozott katonák. A  temető távolabbi sarkában, a
bükkfa közelében volt Comtosook legrégibb sírköve. Az
állt rajta: WINNIE SPARKS. SZÜLETETT: 1835. ELHUNYT: 1911. Az a
szóbeszéd járta, hogy amikor a kiállhatatlan vénasszony
meghalt, és a temetési menet épp a sír felé tartott, a lovak
felágaskodtak, és a koporsó kiesett a halottaskocsiból.
Aztán egyszer csak kinyílt a fedele, Winnie felült, és
vérben fogó szemmel, dühöngve mászott ki belőle. Tíz év
elteltével, amikor meghalt – másodszor is  –, sokat
szenvedett hitvese százötven szöget vert a koporsó
fedelébe, merő elővigyázatosságból.

Elit cseppet sem érdekelte, igaz-e a történet, vagy sem, a



helybéli tinik ellenben úgy vélték, hogy Winnie állítólagos
halhatatlansága épp elég ok arra, hogy sörrel és fűvel
felszerelkezve itt lógjanak a temetőben. Eli kikászálódott
a furgonból.

–  Jössz? – szólt oda a kutyának, aki válaszképpen még
inkább belesüppedt az ülésbe. Eli a fejét ingatva
nekivágott a temetőnek, és rövidesen Winnie sírjához ért,
ahol négy fiatal kuporgott egy túrafőző kékes lángja
körül. Annyira be voltak szívva, hogy meg sem hallották
Eli lépteit.

– Hahó! – kiáltotta oda Eli.
– Itt vannak a zsaruk!
– A francba!
Sportcipők csoszogtak, üvegek csörömpöltek, ahogy a

kamaszok kapkodva próbálták mihamarabb elhúzni a
csíkot. Eli bármikor lekapcsolhatta volna őket, most mégis
úgy döntött, hogy hagyja őket futni. Zseblámpája fényét
az utolsó távolodó alakra szegezte, majd hirtelen az ott
hagyott holmikra irányította. A fiatalok után édeskés füst
terjengett a levegőben. A  földön két bontatlan üveg
Rolling Rock sör maradt, amelynek Eli nagy hasznát veszi
majd, miután letette a szolgálatot.

Lehajolt, és Winnie sírjáról tépett egy szál pitypangot.
Mintha ez a mozdulat hívta volna elő, egy szó villant fel a
fejében: csibajak… szellemek. A nagyanyja ősi nyelve úgy
égette a száját, akár egy mentolos cukorka.

–  Nem is léteznek – mondta ki fennhangon, aztán
visszasétált a kocsihoz, hogy lássa, mi mindent tartogat



még számára az éjszaka.

Shelby Wakeman kimerülten ébredt, miután átaludta a
napot. Már megint ugyanazt álmodta: Ethan ott állt
mellette a repülőtéren, ám amikor odafordult hozzá,
egyszerűen nyoma veszett. Kétségbeesetten rohant
keresztbe-kasul az épületben, hogy megtalálja őt, aztán
végül kijutott a leszállópályákra, ahol azt látta, hogy a
kilencéves kisfia épp a közeledő gép útjában áll.

Megrémítette az álom, hiába ismételte el magában
ezerszer is, hogy ilyesmi soha nem történhet meg. Soha
nem viszi Ethant repülőtérre, de ha el is vinné, soha nem
veszítené őt szem elől. De leginkább az a borzalmas kép
rémítette meg, ahogy a kisfia kitárt karokkal áll a repülő
előtt, tejfehér arcát a nap felé fordítva.

– Hahó, anyu! Figyelsz egyáltalán?
– Bocsánat – mosolyodott el Shelby. – Csak álmodozom.
Ethan elöblögette a tányérját, és gondosan betette a

mosogatógépbe.
–  Akkor is álmodozásnak hívják, ha közben nem is

alszol? – kérdezte, de mielőtt Shelby válaszolhatott volna,
felkapta a gördeszkáját, amely mostanában éppannyira
hozzátartozott, mintha újabb végtagja nőtt volna. – Akkor
kint találkozunk?

Shelby bólintott, és nézte, ahogy Ethan kirobog az
elülső kertbe. Hányszor, de hányszor a lelkére kötötte,
hogy ne csapjon zajt – hajnali négykor a legtöbben
alszanak, nem a gördeszkájukon száguldoznak



összevissza  –, Ethan azonban rendszerint fittyet hányt a
kérésére, Shelbynek pedig nem volt szíve ezzel nyaggatni.

Ethan egy bizonyos xeroderma pigmentosum vagy XP

nevezetű rendellenességben szenvedett, amelyet sokan
holdfénybetegségként ismernek. Ez egy hihetetlenül ritka
örökletes betegség, amely a bőr ultraviola sugárzással
szembeni túlérzékenységével jár. Az egész világon
mindössze ezer ismert esetet rögzítettek. Ha valaki XP-ben
szenved, a betegség egész életén át elkíséri.

Shelby akkor figyelt fel arra, hogy Ethannel valami
gond lehet, amikor a kisfiú mindössze hathetes volt, de
egy év is eltelt, mire a számtalan vizsgálat alapján XP-vel
diagnosztizálták. Az orvosok elmagyarázták, hogy az
ultraviola sugárzás kárt okozhat az emberi DNS-ben.
A szervezet ezt a kárt automatikusan helyrehozza, az XP-s
betegek ellenben erre nem képesek. A  rendellenesség
idővel akár a sejtek osztódását is befolyásolja, ami rákos
megbetegedést okoz. Azt jósolták, hogy Ethan szerencsés
esetben akár a kamaszkort is megérheti.

Shelby ezek után arra jutott, hogy ha a napsugárzás
halálos a fiára nézve, akkor egyszerűen be kell sötétítenie.
Gyakran napokig ki sem mozdultak. Ethan gyertyafénynél
olvasott. A  ház ablakait Shelby törölközőkkel és
függönyökkel takarta el, amelyeket a férje aztán
következetesen leszaggatott minden áldott este, amikor
hazaért a munkából.

– Nincs senki – morogta –, aki az istenverte napsütésre
allergiás lenne!



Mire elváltak, Shelby sok mindent megtudott a fényről.
Tudta, hogy nem csak a kinti fénytől kell tartani.
A  bevásárlóközpontokban és az orvosi rendelőkben
például neonlámpákkal világítottak, amelyek ultraviola
sugárzást bocsátottak ki. A  napvédő krém használata
olyan természetessé vált számukra, mintha egyszerű
kézkrém lett volna, amelyet otthon és a természetben
egyaránt használni kellett. Ethannek huszonkét sapkája
volt, amelyeket éppolyan természetességgel vett fel, mint
ahogy más gyerekek az alsóneműjüket.

Aznap este a HÜLYÉVEL VAGYOK feliratú baseballsapkát
választotta. A  szemellenzőt feltekerte, a nyakvédő részét
pedig szokás szerint szorosan begyűrte az állítható pánt
alá. Amikor Shelby meglátta, hogy így tárolja a sapkákat,
mindig a kínai nők kíméletlenül lekötözött, apró lába
jutott eszébe, vagy a hattyúk, amelyek a szárnyuk alá
fúrják a fejüket.

Shelby elpakolt a konyhában, aztán egy könyvvel a
kezében kiült a kocsifelhajtó mellé. Hosszú, sötét,
rakoncátlan fürtjeit tömött fonatba rendezte, és még így is
majd megsült – hogy a fenébe tud Ethan így száguldozni?
A  fiú a gördeszkájával felhajtott egy házilag ácsolt
rámpára, és ugratás közben megpördítette a deszkát,
hogy egy ollie-t mutasson be.

–  Anyu! Anyu! Láttad ez? Úgy csináltam, mint Tony
Hawk!

– Tudom – nyugtázta Shelby.
– Akkor nem gondolod, hogy klassz lenne, ha…



– Nem fogunk a kertünkben félcsövet építeni, Ethan.
– De…
–  Jézusom! Állj már le! – sóhajtott Shelby, mire Ethan

fogta a deszkát, és odébb gurult.
Shelby magában boldogan mosolygott. Tetszett neki a

változás, amelyet Ethan viselkedésében tapasztalt. Mintha
egy bábjátékos különös, új szavakat adna a szájába.
Tetszett neki, ahogy Ethan újabban bekapcsolta Conan
O’Brien éjszakai show-műsorát, amikor az hitte, az anyja
nincs a közelében, csak hogy a sziporkázó szócsatákat
hallgassa. Ettől olyan… normálisnak tűnt. Ha a hold nem
őrködött volna felettük a magasban, ha Ethan arca nem
lett volna olyan sápatag, hogy a bőre alatt ismerős
térképként rajzolódjanak ki az erek – ha ezeket az
apróságokat figyelmen kívül hagyta volna, Shelby akár el
is hiszi, hogy éppolyan életet él, mint akármelyik
egyedülálló anyuka.

Ethan csinált egy ugratást, aztán egy Casper spin
pördülést. Shelby hirtelen rádöbbent, hogy régebben
fogalma sem volt, mi a különbség a helipop és az ollie
között. Régebben annyi minden más volt! Már vissza sem
tudta idézni, milyen volt az élete, mielőtt ez a betegség
rájuk borult volna, akár egy halászháló, amelyből
képtelenség szabadulni, de valahogy úgy érezte, az Ethan
előtti élete fabatkát sem ért.

Ethan ebben a pillanatban odafarolt elé.
– Mindjárt éhen halok!
– De hisz most ettél!



Ethan nagyokat pislogott, mintha csak mentegetőzni
akarna. Shelbyből felszakadt egy sóhaj.

– Menj, és kapj be egy falatot, ha szeretnél, de már kezd
hajnalodni.

Ethan a felkelő nap felé fordult, amely erősen
kapaszkodott a látóhatár peremébe.

– Hadd nézzem innen, a kertből! – kérlelte az anyját. –
Csak most az egyszer!

– Ethan…
–  Tudom. – Ethan hangja lemondóan csengett. – Csak

még három hardflip.
– Egy.
– Kettő.
Anélkül, hogy Shelby jóváhagyta volna – mindketten

tudták, hogy úgyis rábólint  –, Ethan szélsebesen
elszáguldott. Shelby kinyitotta a regényét. A  szavak úgy
követték egymást, akár a tehervonatra pakolt autók:
végtelen áradat, és mindegyik pontosan olyan, mint a
többi. Shelby épp a következő oldalra lapozott, amikor
arra lett figyelmes, hogy Ethan deszkája elnémult.

A  fiú a lábához támasztotta a deszkáját, a Farkas
ráfestett alakját fehér pettyek borították.

– Anyu! Havazik? – csodálkozott.
Vermontban gyakori jelenség a hó, de nem

augusztusban. A  könyvre is ráhullott egy fehér pihe, és
nyomban beszorult a két lap közé, de nem hópehely volt.
Shelby az orrához emelte a szirmot, és beszívta az illatát.
Rózsa.



Shelby hallott ugyan különös időjárási jelenségekről,
például amikor eltűnnek a békák, aztán mérföldekkel
odébb potyognak le az égből. Egyszer még sáskajárást is
látott. Na de ez…?

A szirmok egyre csak hullottak rájuk, idővel a hajuk is
fehér lett.

–  De furcsa! – sóhajtott Ethan, és letelepedett az anyja
mellé, hogy alaposan megszemlélje a természet játékát.

–  Egycentesek. – Curtis Warburton megfordította az
érmét, amit Ross a kezébe nyomott. – Valami más?

Ross a fejét rázta. Három órája dekkoltak a házban, de
hiába gerjesztett jó sok energiát a kint tomboló vihar,
paranormális tevékenységet nem igazán lehetett észlelni.

– Azt hittem, egy fénygolyóbis jelent meg a képernyőn,
aztán kiderült, hogy csak a füstjelző a padlás hátsó falán.

– Nos, a fenébe is, én sem éreztem az égvilágon semmit
– sóhajtott Curtis. – Inkább azt a buffalói esetet kellett
volna bevállalnunk.

Ross a kész filmtekercset a műanyag tartójába tette,
majd a zsebébe csúsztatta.

– A feleség, Eve említette, hogy a húga meghalt, amikor
ő még csak hétéves volt.

Curtis felkapta a fejét.
– Érdekes.
Együtt lesétáltak a földszintre, ahol Maylene a nappali

kanapéján ücsörgött az infravörös hőmérővel.
– Van valami? – kérdezte Curtis.



–  Semmi. Ez a ház éppannyira aktív, mint egy
kerekesszékhez kötött kvadriplégiás.

–  Hogy állnak? – szólt közbe Eve O’Donnell. A  nappali
ajtajában állt, és szorosan összevonta magán a
hálóköntösét.

–  Azt hiszem, bátran kijelenthetjük, hogy nincsenek
egyedül ebben a házban. Képzelje – újságolta Curtis, és
odanyújtotta a Rosstól kapott egycentest  –, ezt az imént
találtam.

–  Igen, előfordul, hogy itt-ott aprópénzt találunk. Ezt
már Rossnak is említettem.

– Igen?
Ross a homlokát ráncolva fordult Curtis felé, de még

mielőtt megkérdezhette volna, miért adja a tudatlant, a
főnöke folytatta:

–  A  szellemek gyakran űznek velünk ártalmatlan
tréfákat. Különösen a gyermekek szellemei.

Ross szinte fojtogatónak érezte a levegőt, amikor
rádöbbent, hogy Eve O’Donnell épp most helyezte a
bizalmát feltétel nélkül Curtisbe.

–  Meg kell, hogy mondjam – folytatta Curtis  –,
kifejezetten erős megérzéseim támadtak. Van itt valaki,
akit ismer, valaki, aki szintén ismeri önt. – Curtis
félrebiccentette a fejét, és a szemöldökét ráncolta. – Egy
lány az… Az az érzésem, hogy egy lányról van szó, és egy
szám is felsejlik előttem… a hetes. Egész véletlenül nem
volt egy húga, akit elveszített?

Rossnak földbe gyökerezett a lába. Már megtanulta,



hogy a felgöngyölítésre váró eseteik nyolcvanöt százaléka
átverés, amelyet olyanok találnak ki, akik szórakozni
akarnak velük, be akarnak kerülni a tévéműsorukba,
vagy épp azt akarják bebizonyítani, hogy a
természetfeletti nyomozás minden tudományos alapot
nélkülöz. Már meg sem tudná számolni, hányszor találtak
rejtett hangszórókat a suttogó falakban vagy épp damilt a
mozgó csillár körül. Arra azonban álmában sem gondolt
volna, hogy Warburtonék is megjátsszák magukat.

–  Ez természetesen némi pluszköltséggel járna –
mondta Curtis –, de én nem vetném el egy szeánsz ötletét
sem.

Ross halántéka lüktetni kezdett.
– Curtis, beszélhetnék veled négyszemközt?
Felvették a kabátjukat, és kimentek a kertbe. A zuhogó

eső elől a garázstető alá húzódtak be.
–  Ajánlom, hogy fontos legyen – morgott Curtis. – Már

majdnem horogra akadt.
–  De te magad sem hiszed, hogy szellem járna náluk.

A húgáról is csak tőlem hallottál.
Curtis cigarettára gyújtott, amely olyan fényesen izzott,

akár a macska szeme.
– Szóval?
–  Szóval… nem traktálhatod hazugságokkal azt a

szerencsétlen asszonyt, csak hogy bezsebelj néhány
dollárt, és filmre vedd a reakcióját.

–  Én nem teszek mást, csak azt mondom Mrs.
O’Donnellnek, amit hallani akar. Ezek az emberek azt



hiszik, hogy szellem jár a házukban. Hinni akarják, hogy
szellem jár a házukban. Lehet, hogy ma este csak azért
nem tapasztaltunk semmiféle szellemjárást, mert a
szellem vendégek társaságában meghúzza magát.

–  Ez nem akármilyen szellem – szólt Ross reszkető
hangon –, ez a szellem sokat jelentett neki.

–  Nem gondoltam volna, hogy ilyen vaskalapos vagy.
Azt hittem, ennyi hónap gyakorlat után már kiismerted a
szakma csínját-bínját.

Ross nem tartotta magát különösképpen hiszékenynek.
Élete során épp eleget látott és tapasztalt ahhoz, hogy
mindig résen legyen, mi a valóság, és mi nem az, hiszen
gyakran még önmagát sem érezte valóságosnak.

– Kiismertem a szakmát. Csak nem hittem volna, hogy
kész átverés az egész.

Curtis a földre dobta a csikket.
–  Én nem hazudok. A  saját nagyapám szelleme jelent

meg előttem, Ross. Még egy istenverte fotót is készítettem
róla, amint az ágyam lábánál ácsorog. Vond le a saját
következtetéseidet! Hé, emlékszel még arra a felvételre,
amin egy arc emelkedett ki a tóból? Gondolod, azt is
megrendeztem? Akkoriban én a környéken sem voltam,
egyedül te voltál ott. – Curtis mély levegőt vett, hogy
megnyugodjon kissé. – Nézd, nem áll szándékomban
átverni O’Donnelléket. Én üzletember vagyok, Ross, és
megbecsülöm az ügyfeleimet.

Ross képtelen volt egy szót is szólni. Most már azt is el
tudta képzelni, hogy maga Curtis csempészte oda az



aprópénzt a kameraállvány alá. És azt is, hogy a nagy
semmire vesztegette el az élete utóbbi kilenc hónapját.
Ő  sem volt különb O’Donnelléknél – ő is csak azt látta,
amit hinni akart.

Maylene talán valóban különleges pszichikus
képességekkel volt megáldva, ebben a pillanatban
ugyanis nyílt az ajtó, és ő lépett oda hozzájuk.

– Curtis! Mi folyik itt?
–  Ross. Épp azon tűnődik, mit válasszon: minket, vagy

az erkölcsi piedesztált.
Ross erre kilépett a szakadó esőbe, és faképnél hagyta

őket. Gondoljanak csak, amit akarnak! Ők is mindig ezt
mondogatták. Arra sem vette a fáradságot, hogy
visszamenjen a kamerájáért meg a hátizsákjáért. Ezekért
nem kár. Egyedül a lelki nyugalmát nem akarta
elveszíteni, pedig jó úton haladt efelé. A  kocsiban
maximumra tekerte a fűtést, hogy végre megszabaduljon
a makacs hidegrázástól. Már egy mérföldet is megtett,
mire észbe kapott, hogy elfelejtette bekapcsolni a
fényszórót. Egyszer csak az út szélére húzódott, és
hatalmas kortyokban nyelte a levegőt, hogy valahogy
életre keltse a szívét.

Ross tudta, hogyan kell tudományosan rögzíteni a
természetfeletti jelenségeket, és hogyan kell értelmezni a
kapott eredményeket. Több alkalommal is filmre vett már
temetőkben suhanó árnyakat, rögzített üres pincékből
jövő hangokat, és érezte a hideg fuvallatokat olyan
helyeken, ahol elvileg nem járt a levegő. Kilenc hónapon



át azt gondolta, végre meglelte a bejáratot abba a világba,
ahol Aimee volt… és most kiderült, hogy a bejárat nem
más, mint egy falra festett, hamis ajtó.

A franc essen bele, kezdett kifogyni az ötletekből.

Az Thompson arra riadt fel, hogy a szája tele van apró,
sima kis kövekkel, akár az olajbogyó magjai. Vagy
tizenötöt is kiköpött a ráncos tenyerébe, mire levegőt
mert venni. A  lábát átlendítette az összecsukható
kempingágy keretén. Próbálta nem elképzelni, a lelki
szemei előtt mégis megjelent a kép, ahogy ezek a kavicsok
a mezítelen lába alatt a keményre döngölt földbe
ágyazódnak, és olyan sűrű, veszedelmes bozótos nő ki
belőlük, mint a fehér ember meséjében, amelyben a lányt
csak egy szerelmes csókkal lehet felébreszteni.

Szívesen táborozott a szabadban. Amióta az eszét tudta,
fél lábbal mindig is a természetben járt, a másikkal meg a
jankvi világban. Kidugta fejét a sátorból, és látta, hogy jó
néhányan már összegyűltek reggelizni. A transzparenseik
– nyakba akasztható vagy rúddal ellátott, jókora táblák –
úgy feküdtek egy halomba szórva, akár egy hasbeszélő
babái: ha nincs mögöttük ember, nem árthatnak
senkinek.

–  Hé! – vakkantotta, és a kis tábortűz felé vette az
irányt, hiszen tudta, hogy a többiek helyet szorítanak
neki.

A  társai úgy köszöntötték, mintha maga Abe Lincoln
lépett volna ki abból a sátorból – alázattal és őszinte



csodálattal, amiért ennyi idő után is az élők sorában
látják. Pedig Az korántsem volt olyan vén, mint Abe, de
nem sokkal maradt el tőle. Százkettő vagy százhárom
éves lehetett – egy ideje már nem számolta. Mivel jól
beszélte a népe kihalófélben lévő nyelvét, tanítóként nagy
tiszteletnek örvendett. Már maga az életkora is
feljogosította a törzsfőnöki címre, amelynek akkor lett
volna valódi jelentősége, ha az abenaki törzset a központi
kormányzat hivatalosan elismeri.

A háta recsegett-ropogott, ahogy lassan leereszkedett az
egyik kempingszékre. A  földről felvett egy távcsövet, és
pásztázni kezdte a környéket: a Montgomery Road és az
Otter Creek Pass északnyugati kereszteződésénél elterülő
telket. A  telek legmagasabb pontján állt a jókora fehér
rezidencia, amely most oly sok ember szemét bántotta.
Attól fognak elsőként megszabadulni, ezt éppolyan jól
tudta Az, mint ahogy minden mást tudott erről az
ingatlanról: a birtok pontos méretét és a földhivatali
nyilvántartás számát. Tudta, hol fagy meg először a föld a
téli hidegben, és hol pusztul ki mindig a növényzet. Tudta,
hogy az elhagyatott ház melyik ablakát törték be a
környéken lófráló suhancok, a veranda melyik oldala dőlt
ki először, és a lépcsőfeljáró melyik foka indult
korhadásnak.

A  Redhook Csoport közelben parkoló autóinak
rendszámát is megjegyezte. Azt beszélték, hogy Newton
Redhook maga akarja felépíteni Comtosook legelső
bevásárlóközpontját. Az ő egyik temetkezési helyükön.



– Én mondom – törte meg a csendet Kövér Charlie –, ez
csakis az El Niño lehet.

Winks a fejét rázta.
– Valami nagyon nem stimmel. Az nem járja, hogy rózsa

hulljon az égből. Olyan ez, mintha visszafelé járna az óra,
vagy mintha a kút vize hirtelen vérré válna.

Kövér Charlie felröhögött.
–  Winks, inkább vissza kellene térned Letterman esti

show-műsorára, mert ezek a horrorfilmek az agyadra
mennek, haver.

Az körbepillantott a földet borító vékony rózsaszirom-
takarón. Nyelvével végigjárta a szájüregét, és már megint
ott érezte azokat a kavicsokat.

– Mit gondolsz, Az? – fordult felé Winks.
Az azt gondolta, hogy a rózsasziromesőt

megmagyarázni nemcsak lehetetlen, de tökéletesen
hasztalan is, hiszen ami történni fog, azon már úgysem
változtathatnak. Azt gondolta, hogy a közeljövőben a
rózsasziromeső lesz a legkisebb gondjuk. A  távcsövét az
úton felfelé araszoló buldózerre irányította.

– Azt gondolom, hogy ha az ember egyszer ásni kezd –
mondta –, valami biztosan előkerül.

Ross úgy ismerkedett meg Aimeevel, hogy a Broadway és
a 112. utca sarkán, a Columbia Egyetem árnyékában szó
szerint belebotlott, és kiverte a kezéből a füzeteket,
amelyek egy sáros pocsolyában végezték. Aimee
orvostanhallgató volt, és épp az anatómiaszigorlatára



készült. Amikor meglátta, hogy a kemény munkája
tönkremegy, rémületében alig kapott levegőt. Ahogy
magába roskadva ült a New York-i utca kellős közepén,
Ross szemében ő volt a leggyönyörűbb nő a világon.

–  Segítek helyrehozni – esküdözött Ross, aki azt sem
tudta, mi a különbség a szárkapocscsont és a
kézközépcsont között. – Csak adj még egy esélyt!

Egy évvel később Ross megkérte Aimee kezét. Előre
szólt a taxisofőrnek, hogy az étterem felé menet vigye el
őket a Broadway és a 112. utca sarkára. A  sofőr a
megállapodás szerint félreállt, Ross pedig kinyitotta az
ajtót, és ott, a koszos járdán fél térdre ereszkedett.
Kinyitotta az apró ékszeres dobozkát, és Aimee igéző
szemébe nézett.

– Gyere hozzám feleségül! – mondta ki, majd elvesztette
az egyensúlyát, a gyémántgyűrű pedig egyenesen a
csatorna nyílásába gurult.

Aimee szája tátva maradt.
– Kérlek, mondd, hogy ez meg sem történt! – nyögte ki

végül.
Ross a csatornarács feketén tátongó réseire bámult,

majd az üres dobozkára, aztán fogta magát, a dobozt a
gyűrű után dobta, és elővett a zsebéből egy újabb gyűrűt,
az igazit.

– Kérlek, adj még egy esélyt! – mosolygott.
Évekkel később ott, az elhagyatott parkolóban a

szájához emelte az üveget, és alaposan meghúzta. Ross
néha legszívesebben kibújt volna a saját bőréből, hogy



lássa, milyen a túloldalon. Legszívesebben leugrott volna
egy magas hídról a betontenger kellős közepére.
Legszívesebben addig sikított volna, amíg a torkában vér
nem bugyog; addig rohant volna, amíg a talpa fel nem
hasad. Ilyenkor, amikor a kudarc hatalmas hullámként
maga alá temette, az élete egy egyenesként rajzolódott ki
előtte, amelynek soha nem érhet a végére, mintha
valamiféle felső erő gonosz tréfát űzne vele.

Ross úgy szokott az öngyilkosságon tanakodni, ahogy
mások bevásárlólistát írnak: szisztematikusan, ügyelve a
legapróbb részletekre is. Voltak napok, amikor
kifejezetten jól volt, és voltak napok, amikor azt figyelte,
hány boldognak tűnő embert lát, és hány olyat, akiről lerí
a fájdalom. Voltak napok, amikor tökéletesen észszerűnek
tűnt lobogó, forró vizet inni, a hűtőszekrényt magára
zárni, vagy meztelenül kimenni a hóba és a fagyba.

Ross rengeteget olvasott különféle öngyilkosságokról, és
elámult az emberek kreativitása láttán. Voltak nők, akik a
saját hosszú hajukat tekerték a nyakuk köré kötél
gyanánt, férfiak, akik majonézt lőttek be maguknak, és
kamaszok, akik petárdákat nyeltek le. Ám amikor már
azon volt, hogy kipróbálja, mekkora súlyt bír el a
gerenda, vagy amikor már a szikét a csuklójához nyomta,
hirtelen belegondolt, mekkora bajt hagyna maga után.

Fogalma sem volt, mit tartogat számára a halál, de azt
tudta, hogy ott nem lesz élet, és ez épp elég jól hangzott.
Amióta Aimee meghalt, nem érzett semmit. Aznap ostoba
módon szuperhőst játszott: először kirángatta a



menyasszonyát az egyik roncsból, aztán visszarohant, és
kimentette a másik sofőrt is, mielőtt az autó pár
pillanattal később lángra lobbant. Mire visszaért, Aimee
már nem élt. Egyedül halt meg, mialatt ő Supermant
játszott.

Igen, hős lett belőle, de nem azt mentette meg, akit
kellett volna.

A  dzsip padlójára hajította az üres üveget, majd
sebességbe tette a kocsit, és úgy száguldott ki a
parkolóból, mint egy óvatlan kamasz. Rendőrt nem
lehetett látni a közelben – soha nem voltak ott, amikor az
embernek szüksége lett volna rájuk  –, ezért Ross addig
nyomta a gázt, amíg végül már nyolcvan mérföldes
sebességgel száguldott végig az egysávos autóúton.

A  vasúti átjárónál megállt. A  sorompó villogva
ereszkedett le, lassan, méltóságteljesen, akár egy balerina.
Ross nem gondolt semmire. Nekiindult, a sorompóhoz
gurult, áttörte a kart, és a dzsipet úgy ültette rá a sínekre,
akár egy felkínált áldozatot.

A  vonat zakatolva közeledett. A  sínek fémes dalra
fakadtak. Ross felkészült a halálra, és a becsapódás előtt
egyetlen szó hagyta el a száját: Végre!

A  vonat fülsiketítő robajjal érkezett, de ahogy
továbbhaladt, a hangja is elhalt. Ross lassan összeszedte a
bátorságát, és kinyitotta a szemét.

A  motorháztető füstölt, de a motor ugyanúgy járt.
A  dzsip kissé féloldalasan gurult, mintha az egyik kerék
leeresztett volna, és meg is pördült: arra nézett az orra,



amerről jött.
Ross nem tehetett az égvilágon semmit: könnyes szemel

folytatta az útját.

Rod van Vleet nem volt hajlandó aláírt szerződés nélkül
hazamenni. Először is, Newton Redhook rábízta a
tizenkilenc holdnyi föld felvásárlását, amelyen a Pike-
rezidencia is állt. Másodszor, több mint hat órába tellett
ideautóznia, ebbe az öregek otthonába, ebbe a nevenincs
vermonti városkába, és Rodnak esze ágában sem volt a
közeljövőben visszatérni a környékre.

–  Mr. Pike – mosolygott az öregemberre, aki olyan
rusnya volt, hogy Rod attól félt, egy hétig rémálmai
lesznek tőle. Te jó ég, ha ő is így fog festeni kilencvenöt
éves korában, legjobb lesz, ha kerít valakit, aki mérget
kever az italába, és a túlvilágra segíti. Spencer Pike
kopasz feje éppolyan ráncos volt, mint a sárgadinnye
héja; a kezét jókora bütykök csúfították el; a teste mintha
furcsa, emberi kérdőjellé görbült volna. –  Amint látja, a
Redhook-csoport kiállított az ön nevére egy ötvenezer
dolláros csekket, és a pénzt a tulajdoni lap lekérdezését
követően be is válthatja.

A vénember résnyire hunyorította vizenyős szemét.
– Ki a nyavalyát érdekel a pénz?
–  Nos. Talán elutazhatna valami szép helyre. Egy

nővérkével. – Rod az ápolónőre vigyorgott, aki összefont
karral strázsált Pike háta mögött.

– Nem utazhatok. Orvosi utasítás. A májam… bármikor



beadhatja a kulcsot.
Rod zavart vigyorral pislogott rá. Magában azt

gondolta, hogy egy vén alkoholista, aki közel száz évet
megért, igazán megtehetné, hogy felül egy Fidzsi-
szigetekre tartó repülőre, és magasról tesz a
következményekre.

– Nos.
– Ezt már mondta. Maga szenilis talán?
–  Nem, uram. – Rod megköszörülte a torkát. – Úgy

tudom, ez a birtok a felesége családjának tulajdonában
állt több nemzedéken át.

– Igen.
–  Úgy gondoljuk, Mr. Pike, hogy a Redhook-csoport

hozzájárulhat Comtosook fejlődéséhez, ha ezt a
földterületet a város gazdaságának fellendítésére
használjuk fel.

– Üzleteket akarnak itt nyitni.
– Igen, uram, az a tervünk.
– Lesz bagelező is?
Rod zavartan pislogott.
–  Nem hinném, hogy Mr. Redhook már döntött az

üzletekről.
– Akkor csináljanak egyet! Szeretem a bagelt.
Rod az asztalon egy kicsit közelebb tolta hozzá a

csekket, ez alkalommal a szerződéssel együtt.
–  Nem csinálhatunk semmit addig, amíg meg nem

kapom az aláírását.
Pike egy hosszú pillanatig némán méregette őt, majd a



tollért nyúlt. Rod lassan kiengedte a levegőt, amelyet
mindeddig bent tartott.

–  A  tulajdoni lap a felesége nevén van, igaz? Cecelia
Pike?

– Cissyé volt.
–  És ön szerint van valami alapja az abenakik

állításának, amit oly vehemensen hangoztatnak?
Pike ujjpercei elfehéredtek, ahogy ökölbe szorult a keze.
–  Azon a birtokon nincs semmiféle indián temető –

mondta, és Rodra pillantott. – Nem kedvelem magát.
– Igen, uram, kezdem kapiskálni.
– Egyedül azért írom alá a papírt, mert inkább eladom,

mint hogy az államé legyen.
Rod összetekerte az aláírt szerződést, és az asztal

széléhez ütögette.
–  Nos! – ismételte újra, mire Pike felvonta a fél

szemöldökét. – Nagyon igyekszünk majd, hogy
mihamarabb megvalósuljanak a terveink.

–  Úgy érti, mielőtt még elpatkolnék – jegyezte meg
csípősen Pike, miközben Rod magára öltötte a kabátját. –
Nem akar itt maradni a délutáni társasjátékra? Vagy
legalább ebédre… Úgy hallottam, narancsos zselé lesz a
desszert. – A nevetése olyan érdes volt, akár egy fűrész. –
Mr. Van Vleet… mihez kezdenek majd a házzal?

Rod tudta jól, milyen kényes témához értek.
Számtalanszor kellett emiatt nehézségekkel
szembenéznie a Redhook Csoportnak, amely rendszerint
ledózerolt minden ingatlant a megvásárolt telkeken,



mielőtt felhúzta volna a saját, modern
bevásárlóközpontjait.

– Igazából nincs túl jó állapotban – felelte óvatosan Rod.
– Elképzelhető, hogy át kell majd alakítanunk. Tudja, hogy
több hely legyen a pizzázójának.

– Bagelező. – Pike összevonta a szemöldökét. – Szóval el
akarják bontani.

– Sajnos kénytelenek leszünk.
–  Talán jobb is így – sóhajtott az öreg. – Túl sok ott a

szellem.

Comtosook egyetlen benzinkútja a szupermarket
tőszomszédságában állt. A parkoló mellett két, az ötvenes
években felállított kút volt, és Rodnak jó öt percbe tellett,
mire rájött, hogy a masina egyszerűen nem fogad el
bankkártyát. A  cső végét a tankhoz illesztette, majd
előhúzta a mobilját, és megnyomta az egyik gyorshívó
gombot.

– Angel Gránitfejtő – szólt bele egy női hang.
Rod eltartotta a fülétől a telefont, és megszakította a

hívást. Biztosan rossz számot hívott; az irodát akarta
elérni, hogy tájékoztassa Newton Redhookot, miszerint
elhárult az útból az első akadály. A  homlokát ráncolva
egyesével beütögette a számokat.

– Angel Gránitfejtő. Miben segíthetek?
Rod a fejét ingatta.
– Én valójában a 617-569…
– Úgy tűnik, téves számot hívott.



Katt.
Értetlenül csúsztatta a zsebébe a telefonját, aztán még

egy gallont töltött a tankjába. A  tárcája után nyúlva az
üzlet felé vette az irányt, hogy fizessen.

Az üzlet előtt egy rézvörös hajú, középkorú férfi épp a
rózsaszirmoknak tűnő pihéket söprögette. Rod az
épületre szerelt táblára pillantott – ABE  BENZINKÚT

ÉS VEGYESBOLT –, aztán a boltosra.
– Maga bizonyára Abe, igaz?
– Eltalálta.
– Van errefelé telefonfülke?
Abe az üzlet sarka felé bökött, ahol a korlát mellett egy

fülke állt. Rod kikerült egy részeget, aki épp a fülkének
támaszkodott, majd belépett, és tárcsázta a saját
névjegykártyáján feltüntetett számot. Közben mindvégig
magán érezte a boltos árgus tekintetét.

– Angel Gránitfejtő – hallotta egy pillanattal később.
Lecsapta a kagylót, és meredten bámult rá.
Abe egy kis ösvényt söpört magának a fülkéig.
– Gond van? – érdeklődött.
–  Valami nem stimmel a telefonvonalakkal. – Rod

előkotort a tárcájából egy húszdollárost a benzinre.
–  Biztosan. Vagy tényleg igaz, amit azok az indiánok

állítanak… hogy ha nem kapják vissza a földjüket, akkor
az egész városon átok ül majd.

Rod az égre emelte a tekintetét. Már félúton járt a kocsi
felé, amikor eszébe villant Spencer Pike megjegyzése a
szellemekről. Sarkon fordult, hogy megkérdezze Abe-et,



de az öregnek hűlt helye volt. Seprűje a rozzant korlátnak
volt döntve, és a rózsaszirmok minden egyes széllökettel
úgy röppentek szanaszét, mint az elsuttogott kívánságok.

Ebben a pillanatban egy autó fékezett le a kút
túloldalán. Egy férfi kászálódott ki belőle, majd addig
nyújtózott, amíg ki nem ropogtatta a hátát. Hosszú, vállig
érő, barna haja és nyugtalanító, tengerzöld szeme volt.

–  Elnézést – szólította meg Rodot  –, nem tudja
véletlenül, merre lakik Shelby Wakeman?

– Nem vagyok idevalósi – rázta a fejét Rod.
Maga sem tudta, miért nézett bele a visszapillantóba,

miután beült a kocsiba. A  fickó mozdulatlanul állt ott,
mintha nem tudná, mihez kezdjen. Ekkor megcsörrent
Rod mobiltelefonja, mire hamar felcsapta.

– Van Vleet.
–  Angel Gránitfejtő – szólalt meg a női hang a vonal

túlsó végén, mintha Rod lett volna a hívó fél. Mintha az
egésznek bármi értelme lett volna.

– Jó, jó, jövök már – dörmögte Shelby, miután valaki egyre
türelmetlenebbül dörömbölt a bejárati ajtón. Még csak
délelőtt tizenegy volt. Ha ez a barom felébreszti Ethant…
Sietve lófarokba kötötte a haját, megigazította a
pizsamáját, és ahogy szélesre tárta az ajtót, önkéntelenül
is a napba hunyorított. Egy pillanatra annyira elvakította
a fény, hogy fel sem ismerte.

– Shel?
Már két éve színét sem látta Rossnak. Még mindig



hasonlítottak egymásra: ugyanaz a nyúlánk alkat, és
ugyanaz az átható tekintet, amely gyakran megigéz
másokat. Ross azonban sokat fogyott, megnövesztette a
haját, és a szeme alatt is sötét karikák éktelenkedtek.

– Felébresztettelek – mentegetőzött. – Ha akarod…
–  Gyere ide! – szakította félbe Shelby, és az öccse köré

fonta a karját.

– Menj csak vissza aludni! – biztatta Shelbyt Ross, miután
a nővére majdnem egy órán keresztül ugrált körülötte. –
Ethannek szüksége lesz rád.

–  Ethannek rád lesz szüksége – javította ki Shelby. –
Amint megtudja, hogy itt vagy, elfelejtheted a pihenést. –
A  vendégszoba ágyára tett néhány törölközőt, majd még
egyszer megölelgette a testvérét. – Mondanom sem kell,
hogy addig maradsz, ameddig csak akarsz.

Ross Shelby nyakába temette az arcát, és behunyta a
szemét. A nővére a gyermekkora illatát árasztotta.

Shelby egyszer csak odébb húzódott.
–  Ó, Ross! – sóhajtotta. Kezét az öccse gallérja alá

csúsztatta, és előhúzta a láncot, amelyet ott rejtegetett.
A  láncon egy hullócsillagot formázó gyémántgyűrű
függött. Shelby a markába zárta.

Ross elrántotta magát, és a lánc elszakadt. Ross erre
megragadta Shelby kezét, és addig rázta, amíg a nővére el
nem engedte a gyűrűt, és ő meg nem kaparintotta.

– El ne vedd! – sziszegte fenyegető hangon.
– De már olyan régen…



–  Szerinted nem tudom, milyen régen történt?
Szerinted nem emlékszem egészen pontosan? – Ross
elfordult. Miért nem mondja ki soha senki, hogy a
kedvesség éppolyan élesen vághat az ember húsába, akár
egy kés?

Shelby megérintette a karját, de Ross meg sem moccant,
így a nővére nem erőltette a dolgot. Fogta magát, kiment,
és becsukta maga mögött az ajtót.

Shelbynek igaza volt – aludnia kellene –, de Ross tudta,
hogy úgysem jön álom a szemére. Már hozzászokott az
álmatlansághoz, amely évek óta ágyba bújik vele együtt,
és annyi fájdalmas kétséget ébreszt benne, hogy egészen
reggelig nézi az óra digitális kijelzőjét.

Ross végignyúlt az ágyon, és a plafont bámulta. Olyan
szorosan markolta a gyűrűt, hogy a foglalat széle a
tenyerébe vájt. Be kell szereznie valamit – egy fonalat
vagy egy bőrszíjat –, hogy újra hordhassa. Mivel nem jött
álom a szemére, egy idő után az órát figyelte. Nézte,
ahogy a számok átformálódnak: 12:04; 12:05; 12:06.
Megszámolta a rózsákat a  paplanhuzaton. Megpróbálta
felidézni a Waltzing Matilda dalszövegét.

Amikor 5:58-kor felriadt, el sem hitte, hogy végül
elnyomta az álom. Nagyokat pislogott, és megállapította,
hogy jobban érzi magát, mint hónapok óta bármikor.
Nagy lendülettel felkelt, és azon töprengett, van-e
Shelbynek tartalék fogkeféje.

Nem érezte a mellkasán az apró súlyt, és erről
nyomban eszébe jutott a gyűrű. Kinyitotta a markát, és



kétségbeesett. Sehol nem látta a gyűrűt, amelyet
elalváskor még a kezében fogott. Nem volt sem a paplan
alatt, sem a szőnyegen, sem az ágy mögött, amelyet Ross
eszeveszett kapkodással húzott el a faltól. Elvesztettem őt
– gondolta, és üres tekintettel meredt arra, amit
ébredéskor a markában talált: egy 1932-es egycentes
érmére, amely még mindig langyos volt az érintésétől.



Második fejezet

Lucy a nyolc évéhez képest rengeteg mindent tudott. Az
összes amerikai állam fővárosát fel tudta sorolni; el tudta
magyarázni, miként keletkezik a viharfelhő; el tudta
betűzni a VASÚTÁLLOMÁS szót elölről és visszafelé is.
Ezenkívül rengeteg mást is tudott, ennél fontosabb, nem
iskolai dolgokat. Például tudta, hogy a dédanyja egy
hónapja apró, fehér pirulákkal jött haza az orvostól,
amelyeket aztán a szekrény mélyére, az ortopéd cipője
orrába rejtett. Tudta, hogy amikor a felnőttek suttogóra
fogják, még jobban kell hegyeznie a fülét. Tudta, hogy
még a világ legokosabb embere is megrémülhet attól,
amit nem ért.

Lucy azt is tudta, megingathatatlan bizonyossággal,
hogy csak idő kérdése, és az egyik közülük elkapja őt.

Minden áldott éjjel más alakban jelentek meg. Volt,
amikor beleolvadtak a függöny mintájába, máskor ott
voltak a jeges foltban a padlón, Lucy talpa alatt, amikor a
széles deszkákon az ágy felé rohant. És volt, amikor
mindössze egy illat voltak, amely Lucy képzeletében
faleveleket, sötétséget és holttesteket idézett meg.

Aznap este úgy tett, mintha teknősbéka lenne. Semmi
nem hatolhatott át a kemény páncélján; az égegyadta
világon semmi. Még az a valami sem, ami – ebben biztos



volt – abban a pillanatban is a szekrényében szuszogott.
Tágra nyitotta a szemét, és látta, ahogy az éjszaka
megváltozik. Foltokban sűrűbb lett, máshol halványabb…
míg egyszer csak egy asszony áttetsző arcába bámult. Az
arcon tükröződő mély szomorúságtól Lucy gyomra
összerándult.

Megtalállak – csengett a női hang a fejében.
Lucy elfojtott egy sikolyt, mert nem akarta felverni a

dédanyját, azután a fejére rántotta a paplant. Törékeny
mellkasa úgy járt fel-le, akár egy dugattyú, mégis alig
kapott levegőt. Ha ez a nő bárhol rátalál, hová rejtőzhet
előle? És ha az anyja meglátja a hűlt helyét az üres
matracon, tudni fogja-e, hogy elrabolták?

Egyik karjával óvatosan kinyúlt, megragadta az
éjjeliszekrényére készített telefont, és megnyomta a
gombot, amely automatikusan tárcsázta az édesanyja
laborját. Lucy lelki szemei előtt megjelent a láthatatlan
zsinór, amely összeköti a telefonját azzal a készülékkel,
amelyet az édesanyja a kezében tart, egyfajta láthatatlan
köldökzsinór. Olyan hála töltötte el ettől a képtől, hogy
benne rekedtek a szavak.

–  Ó, Lucy! – sóhajtott bele az anyja a néma csendbe. –
Most meg mi a baj?

–  A  levegő – suttogta Lucy, és elborzadt a saját
hangjától. A  torkán egészen vékonyka egércincogás jött
ki. – Túl nehéz.

– Használtad az inhalátort?
Igen, használta. Elég idős volt ahhoz, hogy tudja, mit



tegyen, amikor az asztmája miatt nehezen veszi a levegőt.
De most nem úgy volt nehéz a levegő.

– Agyonnyom.
Igen, egyre szörnyűbb. Lucy ott feküdt az éjszaka súlya

alatt, és próbált egészen aprókat szippantani a levegőből,
hogy minél tovább tartson az oxigén a szobában.

– Kicsim! – Az édesanyja hangjáról Lucynak valahogy a
jéghideg üvegfiolák és a hosszú, fehér munkapultok
jutottak eszébe. – Tudod jól, hogy a levegő nem változtatja
a súlyát, legalábbis a hálószobádban biztosan nem. Csak a
képzeleted játszik veled.

– De… – Lucy összehúzta magát, mert érezte, hogy a nő
figyeli őt. – Anyu, ezt nem csak képzelem.

Egyetlen szívverés idejéig az anyja hallgatott, aztán
elveszítette a türelmét.

– Lucy! Szellemek, lidércek és démonok nem léteznek,
sem olyan láthatatlan fenevadak, amik összenyomják a
levegőt. Próbálj meg aludni!

Lucy még sokáig szorongatta a telefont, miután
megszakadt a vonal. Amikor a központ fémes hangja
figyelmeztette, hogy bontsa a vonalat, ha új hívást
szeretne kezdeményezni, egyszerűen a párnája alá
rejtette a készüléket. Az anyjának igaza van: a józan
eszére hallgatva ő maga is tudta, hogy semmiféle veszély
nem leselkedik rá a szobájában; hogy a szekrényben vagy
az ágy alatt nincsenek szörnyek; és hogy a semmiből nem
tűnnek elő síró asszonyok. Ha pedig a levegő borsópüré
sűrűségű lett, arra biztosan volt egy tökéletesen logikus



magyarázat, amelyet a fizikai és a kémiai törvények
igazoltak.

Mindenesetre amikor Meredith Oliver órákkal később
hazaért, a lánya a párnákkal és takarókkal kibélelt
kádban aludt a fényesen kivilágított fürdőszobában.

Ross figyelte, ahogy az unokaöccse a gravitáció
törvényeivel dacolva újra meg újra a levegőbe emelkedik
a gördeszkájával.

–  Ez a fifty/fifty – világosította fel Ethan. Az arca
egészen kipirult az erőlködéstől, a haja csapzottan
kandikált ki a baseballsapkája alól.

Ross úgy tett, mintha Ethan bokáját vizsgálgatná.
–  Biztos, hogy nem kötötted damillal a lábadhoz azt a

deszkát?
Ethan elvigyorodott, aztán újra felugratott a rámpára.
–  Ross bácsi! – szólt oda. – Tök szuper, hogy itt vagy

velünk.
A  leterített pléden, Ross mellett ücsörögve Shelby a

füvet tépkedte.
– Ennél komolyabb dicséretet nem is kaphattál volna.
–  Rögtön gondoltam. – Ross hátradőlt, fejét a kezén

nyugtatta. Egy hullócsillag átszelte a látómezejét, és
halvány, ezüstös csíkot festett maga mögé.

– Igazán klassz srác, Shel.
Shelby a tekintetével követte Ethant.
– Tudom.
Ethan végigzörgött a fából épült rámpán.



–  Elég klassz vagyok, hogy elmenjek veled
szellemvadászatra? – kiáltott oda a válla fölött.

– Ki mondta neked, hogy szellemvadászatra megyek?
–  Megvannak a forrásaim. – Ethan megpörgette a

deszkát, de ugyanabban a pillanatban le is ugrott róla,
ezért úgy tűnt, mintha a deszka egyenesen a kezébe
pattant volna.

– Gyors vagyok, és nem fáradok el éjjelente… És el sem
hinnéd, milyen csendben tudok lenni…

– Ebben biztos vagyok – kacagott fel Ross.
– De komolyan, Ross bácsi, miért nem akarsz magaddal

vinni?
–  Elmondom. Mert az anyád elevenen megnyúzna, és

mert már visszavonultam.
– Visszavonultál? – A fiú hosszan ízlelgette a szót. – Ez

azt jelenti, hogy kiöregedtél belőle?
– Hát, valahogy úgy.
Ethanen látszott, mennyire meghökkent.
– Hát, az nagy szívás.
– Ethan! – Shelby a fejét ingatva próbálta rendre inteni.
–  Akkor most már olyan vagy, mint egy sima rokon –

motyogta a fiú.
Ross nézte, ahogy odébbáll a deszkáján.
– Ez most sértés volt?
Shelby elengedte a kérdést a füle mellett, és egyre csak

Rosst méregette.
– Szóval jól vagy?
– Jól. – Ross a nővérére mosolygott. – Teljesen jól.



–  Csak mert, tudod, mindig aggódom, amikor nem
hívsz. Mondjuk, fél évig.

– Egy csomót utazgattam Warburtonékkel – vonta meg
a vállát Ross.

–  Nem tudtam, hogy felhagytál a kísértetek utáni
nyomozással.

–  Én sem tudtam, amíg most ki nem mondtam. De
elegem van abból, hogy soha nem látom meg, amit látni
akarok.

–  Szerintem az, ha valaki szellemvadászként nem
találja meg, amit keres, mégiscsak más, mint ha
régészként nem találná – mondta Shelby. – Úgy értem, a
dinoszauruszok csontjai tényleg ott vannak valahol,
akkor is, ha az embernek nincs akkora szerencséje, hogy
rájuk találjon, de ami a szellemeket illeti… Ha valóban
mindenütt ott vannak, hogyhogy még soha senki nem
bizonyította?

–  Én voltam olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet
másodpercek alatt tíz fokot esett. Készítettem
hangfelvételt arról, ahogy egy láthatatlan templomi kórus
énekelt üres, zárt teremben. Láttam, hogy egy vízcsap
magától megnyílik. De még soha nem jelent meg előttem
egy szellem sem. Sőt, az összes jelenség mögött állhat
egészen más magyarázat is. Talán Isten az, talán
tündérek, vagy talán egy technikai zseni, aki három
mérföld távolságból távirányítóval működteti a dolgokat.

Shelby elmosolyodott.
–  Ez ugyanaz a kölyök, aki tizenöt éves koráig hitt a



Télapóban?
–  Csak tíz voltam – helyesbített Ross. – Csapdát

állítottam a tetőn, és bizonyítékot szereztem.
– Csak egy félrecsúszott zsindelyt találtál.
– És rajta egy patkónyomot. – Ross a zsebéből cigarettát

húzott elő, aztán Ethanre pillantott, és meggondolta
magát. – Réges-régen abba kellett volna hagynom.

– A dohányzást?
– A szelleműzést.
– És miért nem tetted?
Rossnak eszébe jutott Curtis Warburton: Ebben a

szakmában sokszor azt mondjuk az embereknek, amit
hallani akarnak. Aimee elveszett eljegyzési gyűrűjére
gondolt, amely egyik napról a másikra rejtélyesen eltűnt,
hiába forgatta fel érte a szobáját.

–  Mert olyan dolgok történtek, amiket nem értek… és
azt hittem, ha elég elszánt vagyok, megértem az okokat.

– Akkor talán fizikával kellett volna foglalkoznod.
– A tudomány sem magyaráz meg mindent – vont vállat

Ross.
– Úgy érted, például Istent?
– Nem ilyen mélyenszántó dolgokra gondoltam, hanem

például arra, hogy elmész harmincezer ember mellett
anélkül, hogy felfigyelnél rájuk, aztán megpillantod a
harmincezer-egyediket, és érzed, hogy soha többé nem
tudod róla levenni a szemed.

–  A  szerelem sokszor tényleg irracionálisan működik,
Ross, de attól még nem paranormális.



Nicsak, ki beszél? – gondolta Ross.
– Nem erről van szó. Azt akartam mondani, hogy akkor

is érzel dolgokat, ha nem látod. És ha az egyik érzékedben
megbízol, miért is ne bíznál meg a másikban? – Ezzel
felállt, és leporolta a nadrágját. – Tudod, nekem nincs más
dolgom, mint elmenni az emberekhez… egyszerűen
meghallgatom őket, ők pedig kiöntik a szívüket. Nem csak
a bolondok, Shel… vannak köztük egyetemi tanárok,
ismert vállalatvezetők. Olyan, mintha külön kasztba
tartoznának azok, akik már láttak szellemet. Alig várják,
hogy találjanak valakit, aki nem tartja őket elmebetegnek,
csak mert azt állítják, hogy nem igaz mindaz, amit a
szüleiktől hallottak.

Régebben Ross mindenáron hinni akart ebben. Már ő is
találkozott olyan médiumokkal, akik a saját bevallásuk
szerint lépten-nyomon szellemekbe botlanak. A szellemek
állítólag szüntelenül fel akarják hívni magukra a
figyelmüket. De most már komoly kétségei támadtak.
Kezdte azt hinni, hogy ha az ember meghal, akkor
mindennek vége.

– Lehet, hogy az egyetemi tanárok és a vállalatvezetők
is hazudnak. Vagy őrültek – tette hozzá Shelby.

–  És mi a helyzet a négyévesekkel? – fordult a
nővéréhez Ross. – Mi a helyzet azzal a kisgyerekkel, aki az
éjszaka közepén odamegy az anyjához, és azt állítja, hogy
egy öregember van a szobájában, aki megkérte, hogy
menjenek el a műhelyéből, mert szeretne egy asztalt
készíteni? Aztán az ember elmegy a helyi könyvtárba, és



megtudja, hogy abban a bizonyos házban kétszáz évvel
korábban asztalosműhely üzemelt.

– Ez… tényleg megtörtént?
A  négyéves kisfiú végül a saját fejét verte, hogy ne

hallja többé a szellem hangját, és a saját szemét karmolta,
hogy ne is lássa.

– Hát, talán néha a gyerekek is megbolondulnak. De az
a lényeg, hogy én kiszálltam ebből az egészből – jelentette
ki Ross, de nem tudta, hogy ezt a nővérének bizonygatja,
vagy önmagának.

Shelby megveregette a vállát.
–  Mindenesetre kétségem sincs, Ross, hogy ha valaki

képes kézzelfogható bizonyítékot találni a szellemek
létezésére, az te vagy.

Ross elgondolkodva vizslatta a nővérét, aztán a zsebébe
nyúlt, előhúzta a tárcáját, s kivett belőle egy fényképet.

–  Gondolom, azt akartad mondani, hogy ez itt olyan,
mint egy száj meg két szem – hunyorított rá Shelby. – És
egy kéz.

– Én nem mondtam semmit. Te mondtad.
– Akkor mi ez?
–  Curtis Warburton ektoplazmának nevezné. Amikor

ezt a fotót készítettem, semmi nem volt azon a tavon…
sem köd nem látszott, sem a lélegzetem, semmi. De a
negatívon már így jelent meg. A film olyan érzékeny, hogy
rögzíti a fényt, a hőt és a mágneses energiát… és a
szellemek épp ezeknek az energiáknak a segítségével
materializálódnak. – Ross visszacsúsztatta a fényképet a



tárcájába. – Persze az is lehet, hogy a fotólaborban
ráöntöttek valami ragacsot.

Azt nem említette, hogy amikor a fényképet készítette,
hirtelen úgy lehűlt a levegő, hogy csupa libabőr lett a
karja meg a lába. Azt sem említette, hogy ettől egész nap
remegett a keze, és koncentrálni sem tudott.

–  Tényleg nem volt köd, amikor fényképeztél? –
tudakolta Shelby.

– Nem.
Shelby a homlokát ráncolta.
–  Ha egy újságban látnám a képet, biztosra venném,

hogy hamisítvány. De…
–  …de én a testvéred vagyok, szóval kénytelen vagy

megbízni bennem?
Ekkor Ethan hangosan lefékezett előttük.
– Itt van a városban ez a kőfejtő, ahol jó régen kinyírtak

egy fickót. Mindenki azt mondja, hogy kísértetek járják
azt a helyet. Elmehetnénk, és…

– Nem! – vágta rá egyszerre Ross és Shelby.
– Jézusom – motyogta Ethan, és odébbállt.
Ross felpillantott a horizontra, amelyet lassan

vérvörösre festett a felkelő nap.
– Ideje bemenni, nem?
Shelby bólintott, és összepakolta a maradékokat.
– Akkor most mihez kezdesz?
–  Ufókat keresek – felelte Ross, és Shelby szemébe

nézett. – Csak viccelek!
–  Vigyázhatnál Ethanre, amíg dolgozom. Igaz, a



gyerekfelvigyázás talán még rémisztőbb, mint a
szellemvadászat.

–  A  szellemek nem rémisztők – vágta rá Ross, mielőtt
észbe kaphatott volna, hogy feltételes módot használjon. –
Ők is csak emberek. Vagyis hát azok voltak.

Shelby épp a plédet hajtogatta, de erre mozdulatlanná
dermedt.

– De hiszen soha egyet sem láttál!
– Nem.
– Akármennyire is akartad.
Ross kényszeredetten mosolygott rá.
– Hé, tízezer dolláros bankjegyet sem láttam, pedig azt

is nagyon akartam.
Nagyon is észszerű döntés volt visszavonulni.

Egyszerűen meg kell győzni magát, hogy így helyes. Az az
igazság, hogy a kilenc hónap alatt nem sikerült megtalálni
azt, amit keresett. És azért nem látott szellemet, mert nem
volt ott semmi.

Igaz, szinte lyukat égetett a zsebébe az az elképesztő
fotó. Az a szellem talán a melegből, a fényből vagy épp az
ő fényképezőjében lévő elemekből merített erőt, hogy
láthatóvá váljon. Ross számára ez teljesen logikus volt.
Végtére őt is csak Aimee töltötte fel energiával. Nélküle ő
sem volt több egy szellemnél, amely láthatatlanul siklik
végig a saját életén.

– Nem fogok áthajtani rajta! – kiáltotta a művezető fényes,
pirospozsgás arccal. A  teherautó vezetőfülkéjének



magasából nézett le Elira, és összefonta a karját
gömbölyű hasán.

– Mr. Champigny…
– Winks. – A fickó hanyatt feküdt a földön, és mindenre

elszántan mosolygott Elira. – Mindenki így nevez.
Eli kutyája hirtelen előugrott a semmiből, és a mellső

mancsát Winks mellkasára támasztotta.
– Ül, Watson! – utasította Eli. – Mr. Champigny, meg kell

kérnem, hogy keljen fel. A  Redhook vállalat szerződésbe
foglalt engedéllyel rendelkezik, hogy munkálatokat
végezzen ezen a földterületen.

–  Angolul beszél ez itt nekem? – kiáltott oda Winks a
társainak, akik a közelben ácsorogtak.

–  Nem tudná letartóztatni őket? – kérdezte Rod van
Vleet.

–  Egyelőre nem követtek el semmit. Ezt legfeljebb
polgári engedetlenségnek lehet nevezni.

Legalábbis Eli felettese, Follensbee rendőrfőnök így
engedte útjára őt, mivel nem akarta kiélezni a
feszültséget, amely aztán könnyen faji ellentéteket szült
volna. Eli tudta, hogy az abenakik nem lépnek fel
ellenségesen, ha nem szorítják őket sarokba, ennek
ellenére most nem sok kedve volt ehhez az egészhez. Még
el kellett ugrania az iszákos Abbott Thule-ért a
benzinkúthoz, és be kellett vinnie a rendőrőrsre, hogy
kijózanodjon. Aztán kutyaeledelt kellett vennie
Watsonnak. Semmi kedve nem volt egy rakás indiánnal
szórakozni, akik annyira el vannak telve maguktól, hogy



azt hiszik, övék a világ.
Megdörzsölte a tarkóját. Ilyenkor néha arra gondolt,

miért is nem költözött Floridába az édesanyja halála után.
A fenébe is, most együtt golfozhatna az apjával. Vagy egy
pálmafa alatt ücsöröghetne. Watson csillogó szemmel
nézett fel rá.

–  Ebben a földben itt emberi maradványok vannak –
erősködött Winks.

– Igaz ez? – kérdezte Eli.
Rod arca elborult.
– Semmit nem találtunk, csak egy kinyitható medaliont,

cserépedénydarabokat és egy 1932-es egycentest.
–  Meg egy nyílhegyet! – kiáltott oda Az Thompson,

jóllehet Eli meg volt róla győződve, hogy az öreg olyan
távolról egy szót sem hall a beszélgetésből. – A nyílhegyet
se hagyja ki!

Az ingatlanfejlesztő türelmetlenül forgatta a szemét.
–  Jó, igaz, találtak egy nyílhegyet is. Ami az égvilágon

semmit sem bizonyít azon kívül, hogy néhány kölyök
indiánosdit játszott itt.

Ekkor Az Thompson odasétált hozzájuk.
–  Nekünk sem a nyílhegy a lényeg, hanem az őseink.

Nem látták a Poltergeistet? A  Kopogó szellemet? Ha
megbolygatják a nyughelyüket, akkor ne csodálkozzanak,
ha nem lesz valami békés a hely, amit itt felhúznak, bármi
legyen is az.

Eli eltűnődött, miért ragaszkodik ennyire az öreg ehhez
a telekhez. Amennyire tudta, Az valahonnan nyugatról



költözött annak idején Comtosookba. Igaz, legalább olyan
régóta élt itt, mint Eli, mégsem volt oka különösebben
kötődni ehhez a helyhez. A  fejlesztést nyilván nem
személyes okokból kifogásolta, sokkal inkább az elvei
miatt.

– Ez fenyegetés – fordult Rod Elihoz. – Maga is hallotta.
– Mégis mivel fenyegettem? – nevetett fel Az.
– Átokkal. Valamiféle… rontással.
Az öreg indián két kezébe fogta a pipáját, és

meggyújtotta a beletömködött leveleket.
– Először is hinnie kell az efféle dolgokban ahhoz, hogy

hatással legyenek magára. – Mélyen beszívta a levegőt, és
a szavai a füsttel együtt gomolyogtak elő. – Maga hisz az
ilyesmiben, Mr. Van Vleet?

– Nézze – sóhajtott Eli –, tudom, mi a véleményük erről
az ingatlanfejlesztő vállalatról, Az. De ha kifogásuk van a
beruházás ellen, legjobb, ha a bírósághoz fordulnak.

–  Legutóbb, amikor az igazságszolgáltatás kijelentette,
hogy az abenakik javát akarja, kis híján eltörölt
bennünket a föld színéről  – felelte Az. – Nem, Rochert
nyomozó, nem hinném, hogy a maga bíróságához
fordulunk.

–  Az ő bíróságához? – Winks feltápászkodott, és
megvető horkantással porolta le a farmernadrágját. – Eli,
ki mondta neked, hogy a csini kék egyenruhádban
kevésbé tűnik fel, hogy rézbőrű vagy?

Elinak elborult az agya. Gondolkodás nélkül rávetette
magát a nála jóval alacsonyabb Winksre, a gallérjánál



fogva megragadta, és a buldózer oldalához vágta. Watson
nyomban ott termett mögötte, és fenyegetően vicsorgott.
Eli elégedetten nyugtázta, ahogy Winks feje a kemény
fémnek csapódik, aztán egyszer csak észhez tért. Érezte
magán Az Thompson tekintetét, és a levegő a tüdeje
börtönébe szorult.

Kisvártatva sarkon fordult, és magához hívta a kutyáját.
Közben felidézte az emléket, amikor az édesanyja
rokonaival a tópartra mentek horgászni. A  barnás bőrű,
mezítlábas gyerekek annyit fogócskáztak, hogy közel
egymérföldes körzetben mindenütt letaposták a térdig
érő füvet. Eli már majdnem tízéves volt, amikor rájött,
hogy a Pitóbagv néven ismert tavat – „a víz, amely
középen fekszik” – a térképek Champlain-tóként jelölik.

Eli odabiccentett a buldózerben ücsörgő művezetőnek,
és engedélyt adott az ásásra. Készakarva hátat fordított az
indiánoknak, de magában megfogadta, hogy mindenáron
megőrzi a békét.

Egy héttel azután, hogy beállított Comtosookba, Ross a tó
partján sétálgatott, fittyet hányva a szúrós kavicsokra,
amelyek felsértették a talpát. A  víz hideg volt –
augusztusban nem szokott ilyen hideg lenni  –, de nem
bánta. Üdítő volt a változás, hogy végre érzett valamit,
még ha nem is volt épp kellemes.

A  Champlain-tó olyan hosszan nyúlt el, hogy nem is
lehetett látni a két végét, de a túlsó parton az Adirondack-
hegység csúcsai őrt álló katonákként sejlettek fel. Aimee



ott született, a tó túloldalán, New York állam északi
részén. Épp a szüleihez mentek látogatóba, amikor rájuk
szakadt az ég.

Egyszer a manhattani könyváruházban, ahol Ross
dolgozott, egy szerző előadást tartott a különféle temetési
szertartásokról. A  tibeti temetéseknél egy szerzetes
lehántja a halott csontjairól a húst, feldarabolja a testet,
hogy a keselyűk felfalhassák a maradványokat. Baliban
látványos szertartás keretében elhamvasztják a
halottakat, de ezt csak az év bizonyos időszakában tehetik
meg. A holttestet addig eltemetik, de a temetés előtt még
egyfajta színes bambuszketrecbe rakják, hogy a lelke ne
találjon vissza hozzá.

Ross aznap este is dolgozott, ami azt jelentette, hogy
felállította a székeket a közönségnek, egy kis asztalon
elrendezte a dedikálásra váró könyveket, és egy üveg
ásványvizet vitt az előadónak a pódiumra. Kellemes
közönség gyűlt össze: tweedzakós
szociológusprofesszorok ücsörögtek békésen a tüskés
hajú, hosszú, fekete kabátba bújt gót fiatalok mellett. Az
előadás közben Ross meghúzta magát a háttérben, és
álmélkodva hallgatta, hányféleképpen lehet búcsút venni
a szeretteinktől.

Aimee valamikor a közepe táján esett be. Még mindig a
műtősruháját viselte, és Rossnak az volt az első gondolata,
hogy biztosan fázik. Legalábbis amikor pizsama helyett
vette fel, mindig fázott, ráadásul most a decemberi
hidegben kellett átvágnia a fél városon!



Ross második gondolata az volt, hogy valami nagyon
nincs rendjén.

– Hahó! – Ross elkapta a karját, mielőtt Aimee elindult
volna a könyváruház belseje felé.

Aimee erre zokogva vetette magát Ross karjába.
A  közönség soraiból többen is a nyakukat nyújtogatva
fordultak hátra; még maga az előadó is odakapta a fejét.

Ross kézen foga Aimeet, és a kertészeti könyvek közé
húzta, ahová New York Cityben az égvilágon senki be
nem tette a lábát. Ross a két keze közé fogta Aimee arcát,
és a szíve majd kiugrott a helyéből: rákos; teherbe esett;
már nem szereti őt.

– Martin meghalt – préselte ki magából Aimee.
Ross az agyában kutatott a név után, miközben

szorosan ölelte őt. Az emlékfoszlányok lassan összeálltak:
az ötvenhárom éves Martin Birenbaum egy vegyi
üzemnél történt tűzeset áldozata volt. Harmadfokú égési
sérülések borították a teste nyolcvanöt százalékát. Az
intenzív osztályon Aimeere, a harmadéves medikusra
hárult a feladat, hogy a lehető legjobban ellássa:
eltávolította az elhalt szöveteket, kitisztította és
fertőtlenítette a sebeket. Amikor a férfi megkérdezte, meg
fog-e halni, Aimee a szemébe nézett, és igennel felelt.

Ő volt az első beteg, akit Aimee elveszített, ezért az arca
beleégett az agyába.

–  Azért maradtam ott vele, mert tudtam, hogy nem
segíthetek – vallotta be Aimee. – Talán egyre könnyebb
lesz minden egyes alkalommal. De az is lehet, hogy nem,



Ross. Talán nem is kellett volna orvosnak mennem. –
Egyszer csak Ross szemébe fúrta a tekintetét. –  Amikor
meghalok, ott kell lenned mellettem. Ahogy én is ott
voltam ma Martin mellett.

– Nem fogsz meghalni…
– Jézusmária, Ross, épp egy szörnyen felkavaró élmény

ért. Nem tudnál ennyit megígérni?
– Nem – szögezte le Ross. – Mert én megyek el elsőként.
Aimee egy pillanatra elnémult, aztán halkan

felkacagott.
– Már lefoglaltad a jegyedet?
– Kuj, avagy az éhes szellem – hallották az előadót – a

kínaiaknál azoknak az embereknek a lelke, akik nem
természetes módon haltak meg… ezért itt kóborolnak a
földön, és az élőket zargatják.

Aimee Rossra pillantott.
– Mi az ördögről beszél ez itt, Ross?
– Hát, valami olyasmiről – felelte Ross.
A  későbbiekben nem került többé szóba Martin

Birenbaum. Ross elkísérte Aimeet a temetésre.
A  rezidensévei alatt több beteg is meghalt a lány keze
között, de többé nem borult ki ennyire. A többi orvoshoz
hasonlóan ő is megértette végül, hogy a halál nem más,
mint az élet utolsó állomása.

Ross kacsázni kezdett. A  Champlain-tó vizére hajított
egy követ, amely már el is süllyedt, mire a második kő
vizet ért volna. Aimeet elhamvasztották. A  hamvai
valahol a tó túloldalán voltak, a szüleinél. Rossnak



fogalma sem volt, mihez kezdtek a szülők a hamvakkal;
az első három év után leszokott arról, hogy visszahívja
őket, vagy válaszoljon az üzeneteikre, egyszerűen azért,
mert túl fájdalmas volt.

Ross felkapta a cipőjét, és a kocsijához indult. Amint
becsusszant a vezetőülésre, eszébe jutott még egy
történet, amelyet az előadótól hallott aznap este.
A mexikóiak abban hittek, hogy minden évben egy napig
fellibben a fátyol, és a halott lelkek hazatérhetnek
azokhoz, akiket maguk mögött hagytak.

Amikor meghalok, ott kell lenned mellettem.
Nem volt ott. Most pedig úgy tűnt, el sem tud mozdulni

mellőle.

Meredith Oliver irodájának a Generra Intézetben
washingtoni irányítószáma volt, és ha az ember kinézett
az ablakon, láthatta is a Thomas Jefferson-emlékművet.
Meredith nagyon is ironikusnak találta ezt, hiszen azon a
tudományterületen, ahol ő dolgozott, a legtöbb tudós
semmibe veszi az elméletet, miszerint minden ember
egyenlőnek születik – szerintük csakis a legerősebbek
maradnak életben.

Vele szemben a De la Corria házaspár ült, idegesen
szorongatva egymás kezét.

–  Jó hírekkel szolgálhatok – újságolta Meredith széles
mosollyal. Abban a jó tíz évben, amióta preimplantációs
genetikai diagnosztikával foglalkozott, megtanulta, hogy a
lombikos beültetésnél egy pár számára csak az az időszak



nehezebb, amikor a vizsgálati eredményekre várnak. –
Három életképes embriónk van.

Carlos de la Corria vérzékenységben szenvedett. Mivel
semmiképpen nem akarta az utódainak átadni a
betegséget, a feleségével együtt a mesterséges
megtermékenyítés mellett döntöttek. A saját spermium és
petesejt felhasználásával létrehozott embriókon aztán
Meredith végezte el a genetikai vizsgálatokat. Így az
édesanya már akkor biztos lehet benne, hogy a gyermeke
nem hordozza a hemofíliát okozó gént, mielőtt beültetnék
a méhébe.

– Hány fiú van? – kérdezte Carlos.
– Kettő. – Meredith a férfi szemébe nézett. A hemofília

génjét az X-kromoszóma hordozza. Ez azt jelenti, hogy a
De la Corria házaspár fiúgyermekei nem öröklik és nem is
adják tovább a betegséget. Valójában, ha csak fiaik
lennének, ki is iktathatnák a betegséget a családjuk
eljövendő nemzedékeiből.

Carlos felkapta a feleségét a székből, és körbetáncolt
vele Meredith szűkös irodájában. Mindazok, akik etikai
alapon bírálják a génmódosítást – nos, talán ők is másként
látnák a helyzetet, ha szemtanúi lennének egy ilyen
pillanatnak. Meredith mindössze két fényképet tartott az
asztalán: az egyik Lucyé volt, a másik az első pácienséé,
egy cisztás fibrózisban szenvedő asszonyé. Az újdonsült
anyuka ragyogó mosollyal tartotta karjában a kisfiát, aki –
Meredithnek hála – nem örökölte az édesanyja
betegségét.



Mrs. De la Corria kifulladva huppant vissza a székre.
– És a kislány? – kérdezte halkan.
–  A  harmadik vizsgált embrióról kiderült, hogy

hordozza a betegséget. Sajnálom – felelte Meredith.
Carlos megszorította a felesége kezét.
– Nos – derült fel –, úgy tűnik, ikerfiaink lesznek.
Rengeteg akadály várt még rájuk, és volt rá esély, hogy

az embriók nem maradnak meg – Meredith azonban
minden tőle telhetőt megtett. Innentől kezdve a Generra
többi szakorvosa vette kézbe a beültetés feladatát.
Meredith meghallgatta a De la Corria házaspár
hálálkodását, aztán átfutotta napi programját. Még két
konzultáció várt rá, aztán egész délután a laborban
dolgozhat.

Felvette az olvasószemüvegét – amelyet hiúságból
gondosan a zsebébe rejtve tartott –, és kihúzta a hajából a
tollat, amely kezdetleges kontyba fogta a rakoncátlan
tincseit. Mézszőke haja ziláltan, gubancosan hullott a
vállára, mint általában. Isten talán tréfát akart űzni a
rendmániás Meredith Oliverrel, amikor ilyen
kezelhetetlen hajjal áldotta meg. Fáradtan dörzsölte meg
az arcát.

– Ma este – mondta ki fennhangon – hozzá sem nyúlok
a munkához. Hazamegyek, veszek egy forró fürdőt, és
felolvasok Lucynak valami érdekeset, lehetőleg nem egy
szaporodásbiológiáról szóló cikket.

Eltűnődött, vajon így, hogy nemcsak gondolatban tett
fogadalmat, hanem ki is mondta, nagyobb



valószínűséggel meg is teszi-e.
– Dr. Oliver? – Rövid kopogás után az asszisztense lépett

be. – A De la Corria házaspár aláírta a nyilatkozatot.
Meredith rögtön tudta, miről van szó. Arról

nyilatkoztak, hogy nem tartanak igényt a harmadik,
nőnemű embrióra.

– Meg kellene várniuk, mi lesz a beültetés eredménye.
Van rá esély, hogy nem maradnak meg…

Hirtelen elhallgatott. Végtére is nincs jelentősége.
Inkább gyermek nélkül maradnának, mint hogy
felhasználják ezt a sérült embriót. Igaz, a kisbaba maga
nem lenne vérzékeny… minden valószínűség szerint egy
tökéletesen egészséges kislányról lenne szó, aki az anyja
fényes haját és az apja gesztenyebarna szemét örökölné.
Meglenne azonban az esély, hogy egy nap átörökíti a
fiának a betegséget, és így a szülei inkább azt akarják,
hogy meg se szülessen.

Meredith a nyilatkozat aljára kanyarította a nevét, és a
papírt az íróasztal szélére tolta.

– Itt vannak Albertsonék – jelentette be az asszisztense.
– Kérlek, adj még egy percet!
Amint becsukódott az ajtó, Meredith felkapta a telefont,

és bepötyögte az otthoni számot. Elképzelte, ahogy a
kislánya a konyhaasztalnál üldögél, és miközben az U-kat
és a V-ket gyakorolja az írásfüzetében, két hajfonata úgy
fut végig a hátán, akár a humán genom másolata. Ursula
unottan ugrál az udvaron.

– Halló! – vette fel a kagylót Lucy.



– Szia, kicsim!
– Anyu! Hol vagy?
– A Jupiteren. És te hol vagy?
– A Kalamári-sivatagban.
Meredith elmosolyodott.
– Az Kalahári lesz.
– Mikor jössz haza?
– Nemsokára.
–  Mielőtt besötétedik? – kérdezte Lucy egy

szívdobbanásnyi csend után.
Meredith behunyta a szemét.
– Vacsorára hazaérek – fogadkozott. – Mondd meg Ruby

nagyinak! És egy darab Oreót sem ehetsz, amíg haza nem
érek.

Lucynak elakadt a lélegzete.
– Honnan tudtad, hogy épp…
– Onnan, hogy az anyukád vagyok. Szeretlek.
Meredith letette a telefont, aztán a feje búbjára

kontyolta a haját. Áttúrta a fiókját egy hajgumiért, de
csupán néhány gemkapcsot talált, amelyeket aztán
hullámcsat gyanánt a hajába tűzött. Pillantása a De la
Corria házaspár lemondó nyilatkozatára tévedt. Hirtelen
ötlettől vezérelve fogta a papírt, és az alsó fiókjába
hajította. Egyelőre nem is fogja előkotorni, biztos, ami
biztos.

Megnyomta a házi telefon gombját, és a következő
pillanatban már nyílt is az ajtaja. Albertsonék megtörten,
reményvesztetten léptek be, mint a legtöbb házaspár,



akik első alkalommal lépik át a küszöbét. Meredith elébük
ment, és kezet nyújtott nekik.

–  Dr. Oliver vagyok. Átnéztem az előzményeket. És –
tette hozzá határozottan – azt hiszem, segíthetek.

Az tudta jól, hogy szükség esetén még egy mókust sem
tudna kikergetni az Angel Gránitfejtőből, nemhogy egy
felfegyverzett betolakodót. A  tulajdonosok csak
szívességből alkalmazták biztonsági őrként, vagy talán
azért, mert nem mindig vette fel a fizetési csekkjeit,
hiszen a pénznek hosszú távon nem sok hasznát vette.
A  kőfejtőhöz szerencsére csak egy út vezetett, nem
mintha Az annyira figyelte volna a forgalmat. A  kőfejtő
irodájában lévő, kivilágított kis bokszban ült, ahol három
monitoron lehetett követni a különböző helyszíneken
történteket, az ő tekintete azonban a negyedik monitorra
tapadt, amely a Red Sox mérkőzését mutatta.

–  Fúj! – horkantott az ütőjátékos láttán. – Évi
tizenegymillió dolcsit fizetnek neked ezért?

Ez a kőfejtő volt Vermont számtalan gránitbányájának
egyike: a vájatok úgy barázdálták a sziklatömböket, akár
a mély ráncok Az vénséges arcát. Régebben kézi erővel
készítették a furatokat a robbanóanyagnak, aztán a
robbantások után felaprították és elszállították a gránitot.
Később már a legtöbb munkafolyamatot automatizálták,
és számítógéppel vezérelték. Az éjszakánként egy
teremtett lelket sem látott… sőt, még a legforgalmasabb
időszakokban sem voltak sokan. Néha az volt az érzése,



hogy ő az egyetlen ember a cégnél.
A  harminc év alatt, amíg a kőfejtőben dolgozott,

összesen kétszer kellett biztonsági jelentést beadnia. Az
első egy vihar után készült, amely előidézte azt a
robbanást, amelyet amúgy másnapra ütemeztek be.
A  másodikat akkor írta, amikor egy öngyilkosságra
készülő férfi átmászott a biztonsági kerítésen, és
megpróbált leugrani az egyik szikláról a mélybe, az
összezúzott törmelékre. Szerencsétlen flótás eltörte
mindkét lábát, aztán felépült, és egy internetes
vállalkozást indított.

Az szívesen dolgozott éjjelente, és nem bánta az
egyedüllétet sem. Ha csendben járta körbe a kőfejtőt, még
azt is meghallotta, ahogy a rügyek kipattannak a fákon;
sőt, az évszakok változásának illatát is érezte… Előfordult,
hogy hanyatt feküdt, két kezét a feje alá tette, és figyelte,
ahogy a csillagok különféle alakzatokba rendeződnek.
Ezek a saját életének csillagképei voltak: a feldühödött
bika, az igazság félrebillent mérlege vagy épp az ikrek
testvéri szeretete, amelyet már réges-régen elveszített.

Azon morfondírozott, ami mostanában az Otter Creek
Passnál történt. Egy hete, amióta Rod van Vleet a birtokon
járt, az abenakik egyre erőteljesebben tiltakoztak, és már
a közvélemény is felfigyelt rájuk. Ebben az is segített,
hogy Abbott Thule, a városka jól ismert iszákosa egyik
reggel arra ébredt, hogy az egyenes szálú haja hirtelen
begöndörödött. Ezután az egész napot a templomban
töltötte: Jézushoz könyörgött, és a gonosz szellemeket



szidta a balszerencséje miatt. Comtosookban hamar híre
ment, hogy néha rózsasziromeső esik, amely vékony
rétegben beborítja a fagylaltozó előtt parkoló autókat, és
eltömíti a városi strandfürdő kültéri zuhanyzóinak
lefolyóját.

Ha Rod van Vleetnek lett volna egy kis esze, akkor az
éjszaka leple alatt vonultatta volna fel a munkagépeket,
mialatt az indiánok messze onnan, a sátraikban húzzák a
lóbőrt. Még jó, hogy a Redhook-csoport első embere egy
ostoba fráter, így nagyjából egyenlő esélyekkel
indulhatott, mint az abenakik, akik a szokásos
szervezetlenséggel léptek fel a beruházás ellen.

Az szeme előtt egy apró szentjánosbogár suhant el,
aztán rádöbbent, hogy nem is szentjánosbogár volt az,
hanem egy kis fénycsóva villant az egyik koromsötét
monitoron, azon, amelyik a bánya északi falát figyelte.
Azt hirtelen elöntötte a forróság – beletelt néhány
pillanatba, amíg rádöbbent, micsoda izgatottság lett úrrá
rajta. Fejébe nyomta a kalapját, és elindult arra, ahol a
fényt látta. Minden egyes lépéssel leolvadt róla néhány év,
míg végül éppolyan egyenes derékkal, határozottan
feszített, akár egy égbe nyúló, büszke tölgy. Végre szükség
volt rá.

Ross már maga sem tudta, kit hibáztat inkább: Ethant,
amiért bogarat ültetett a fülébe, vagy magát, amiért
hallgatott rá. Az Angel Gránitfejtőben kísértetek járnak –
állította az unokaöccse. Mindenki ezt mondja. Puha



léptekkel ment végig a keskeny úton, míg végül érezte,
hogy a szőr is feláll a hátán. Igen, itt fog letáborozni.
A  zseblámpáját egyelőre nem merte felkapcsolni – ezt
már a legelején megtanulta Warburtonéktől. A hatóságok
rendszerint nem zargatják a szellemvadászokat, de a
birtokháborítás mégiscsak birtokháborítás. Ha valaki
például egy temetőben kutakodik, tanácsos fényszóró
nélkül betolatni, hogy aztán mihamarabb menekülőre
lehessen fogni. Ugyanígy, ha az ember magánterületre
téved az éjszaka kellős közepén, mindent el kell követnie,
nehogy felhívja magára a figyelmet.

Miután délután Aimee körül jártak a gondolatai, úgy
érezte, még egy próbát tennie kell, hiába mondta
Shelbynek, hogy felhagy a paranormális jelenségek
kutatásával. A  Champlain-tótól egyenesen Burlingtonbe
ment, egy elektronikai nagyáruházba, ahol vett magának
egy infravörös éjszakai kamerát. Amikor aztán Shelby
feltálalta a vacsorát, azzal állt elő, hogy randira megy.

– Komolyan? – Shelby ragyogó mosolya láttán Rossnak
elfacsarodott a szíve. – És ki az?

– Semmi közöd hozzá.
– Ross – örömködött Shelby –, az hiszem, épp erre van

szükséged!
Rosst bűntudat gyötörte, amiért hazudott a nővérének.

Fájt a szíve, amikor az indulás pillanatában a nővére még
benyúlt a kocsi ablakán, hogy megigazítsa az inggallérját,
és megígérte neki, hogy bármikor ér haza, nyitva találja
majd az ajtót.



Most, amikor Shelby minden bizonnyal arról fantáziál,
milyen klassz csajjal ismerkedik az öccse, Ross épp egy
sziklakiszögellésen egyensúlyozott a zseblámpájával,
hogy végre felállíthassa a videókamera állványát.

–  Az égvilágon semmit nem fogok látni – morogta, és
belenézett a keresőbe. Először bizonytalanul nézegetett,
aztán káromkodott egy cifrát.

Végtére is visszavonult már.
És nem is hitt a szellemekben. Már nem.
De mi van, ha ez alkalommal valami mégiscsak

megjelenik előtte? Mi van, ha ott hagy csapot-papot
anélkül, hogy alaposan utánajárna a dolgoknak? Ha
Ethannek igaza van – ha valakit valóban meggyilkoltak a
kőfejtőben  –, jó esély van rá, hogy a nyughatatlan lélek
visszajár. Azok nem mennek a mennybe vagy oda, ahova
menniük kellene, akiknek valamiféle befejezetlen ügyük
maradt itt a földön. Azok, akik erőszakos halált haltak,
vagy öngyilkosságot követtek el anélkül, hogy
búcsúüzenetet hagytak volna. Az ilyen emberek néha itt
maradnak, mert nem szívesen hagyják magukra a
szeretteiket.

Ross tudta, hogy egy kis szerencsével fényeket, sőt talán
egy-két alakot is rögzíthet a kamerájával. Talán
úgynevezett elektronikus hangjelenséget is fel tud majd
venni. És ha bebizonyosodik, hogy a kőfejtőben valóban
előfordulnak természetfeletti jelenségek, talán Aimeet is
megtalálja.

Ross a megérzéseire hallgatva a kamerát arra a helyre



irányította, amely valamilyen különös oknál fogva
magához vonzotta a tekintetét, bár fogalma sem volt,
valóban ott történt-e a gyilkosság. Új filmet fűzött be,
ellenőrizte az elemeket, aztán nyugodtan hátradőlt, és
várt.

Egyszer csak egy zseblámpa éles fénye vakította el.
–  Megmagyarázom! – kezdte, de a torkára forrt a szó,

amikor szembetalálta magát egy vénséges vén emberrel,
aki egy biztonsági őr ódivatú egyenruháját viselte, és
olyan sejtelmes pillantással nézett rá, hogy Ross azt hitte,
szellemet lát.

–  Maga meg kicsoda? – suttogta a férfi Aznak. Úgy
meresztette a szemét, mintha még életében nem látott
volna őslakost, és ez őszintén szólva igencsak kiborította.

– Magánterületen jár – közölte Az.
– Ez itt a maga földje volt régen?
Szent isten, és még azt mondják, hogy az indiánok

bódítják magukat a meszkalinkaktusszal! Igen, Az öreg
volt, és elnyűtt egyenruhában járt, amelyet már huszonöt
éve hordott, de akkor is… A fickó egész normálisnak tűnt
– hosszú, sötét hajából ítélve talán még egy kis abenaki
vér is csörgedezett az ereiben. Ez épp elég volt ahhoz,
hogy Az szíve megessen rajta.

–  Tudja, mit? Összepakolja a holmiját, bármi is legyen
az, elhúzza a csíkot, és én egy szóval sem említem
senkinek, hogy itt járt.

A  fickó biccentett, aztán előreugrott, hogy megérintse



Azt. Az öreg ijedten hátrahőkölt, és előkapta a gumibotját.
– Kérem! Én csak… én csak feltennék néhány kérdést.
Jézusom! Ha így megy tovább a dolog, Az lecsúszik a

hetedik játékrészről.
– Maga itt lakik?
– Nem, és tipim sincs, ha ez lenne a következő kérdés a

listáján. – Az megragadta a karját. – Na, pakoljon össze,
és…

– Maga meg tud érinteni…?
–  Igen, és cipóra verhetem a fejét is, ha nem áll le –

felelte Az. –  A  Red Sox és a Yankees döntetlenre állnak,
szóval fejezzük ezt be mihamarabb.

A betolakodó szemében kihunyt a fény – ezt nem lehet
jobban elmondani. Az már számtalanszor látott ilyet a
barátai halálos ágyán üldögélve, amikor a láng, amely az
embert azzá tette, aki, egyszeriben ellobban.

–  A  Red Sox – motyogta a férfi. – Akkor maga nem
szellem.

–  Öreg vagyok ugyan, de a pokolba is, még nem
patkoltam el.

–  Azt hittem, maga… – A  férfi megrázta a fejét, aztán
kezet nyújtott. – Ross Wakeman vagyok.

– Maga inkább egy tökfilkó.
–  Igen, az vagyok, azt hiszem. – Ross hátrasimította a

haját. – Paranormális kutató vagyok. Pontosabban
voltam.

Az megvonta a vállát.
– Talált valaha valamit?



Ross elmélázott.
– Itt lenne mit találnom?
– Én soha semmit nem láttam. Itt legalábbis.
– Máshol már látott?
Az elengedte a kérdést a füle mellett.
– Nem maradhat itt. Ez magánterület.
Ross nekilátott összeszedni a felszerelését, de addig

húzta az időt, amíg csak lehetett.
–  Úgy hallottam, évekkel ezelőtt történt itt egy

gyilkosság.
– Igen, ezt beszélik.
– Tud erről valamit?
Az a gránitfejtő mélyére pillantott.
–  Még azelőtt történt, hogy idejöttem volna biztonsági

őrnek.
– Értem. – Ross felemelte a kameratáskáját, és átvetette

a vállán. – Sajnálom, hogy összetévesztettem magát…
– Nem történt semmi.
Az kikísérte a fickót. Amint Ross odaért a kocsijához, Az

az öntöttvas kapuba kapaszkodott.
– Mr. Wakeman! – szólt oda. – Azok a szellemek, amiket

keres. Tudja, nincsenek is olyan messze.
Ezzel visszasétált a kis bokszába, és faképnél hagyta

Rosst, aki nem tudta, ígéretnek vagy fenyegetésnek vegye
Az szavait.

A  következő hetek során Comtosook lakói különös
jelenségekre lettek figyelmesek. Anyák arra riadtak, hogy



könnyek fojtogatják őket, és hiába szólítanák a
gyermeküket, egyetlen hang sem jön ki a torkukon.
Üzletemberek a kirakatok előtt a tükörképükre
pillantottak, és a saját arcuk ismeretlenként nézett vissza
rájuk. Ifjú szerelmesek, akik úgy fonódtak össze, akár a
sodrott kenderkötél szálai, hiába sugdostak egymásnak
szenvedélyes vallomásokat, a szavak üres buborékként
bugyogtak elő, és éppolyan hamar szét is pukkantak.

Shelby Wakeman figyelmét az keltette fel, hogy a háza
északnak néző ablakában katicák nyüzsögtek. Rod van
Vleet alig negyed mérföldet tett meg a vállalati autójával,
amikor a légkondicionáló résein bódító gyümölcsillat
áradt be, és a Taurus belsejében olyan émelyítően sűrű
lett a levegő, akár a frissen főzött lekvár. Spencer Pike a
párnája alá nyúlt, és ott három égszínkék vörösbegytojást
talált.

Ethan, aki mindig óvatos volt, most azon kapta magát,
hogy a napot lesi.

A  macskák csapatostul szöktek meg a házaktól, csak
hogy a folyóhoz menjenek fürödni. A  Champlain-tó
vízszintje megemelkedett, mintha dagály lenne. A rózsák
már nemcsak a lugasokban virítottak, de a vad
bozótosban is megeredtek. A  vacsoraasztalnál minden
ételnek szokatlan íze lett.

És a kellemes augusztusi időjárás ellenére azon a
bizonyos telken az Otter Creek Pass sarkán olyan
keményre fagyott a föld, hogy ha zöld utat kapott volna az
építkezés, akkor is fizikai képtelenség lett volna kiásni a



talajt.

–  Mi a véleményed? – tette fel a kérdést Mosolygó Róka
Winks, és nagyot nyögött, ahogy a dobot egy kicsit balra
húzta. Ahol eddig ültek, ott jéggé keményedett a lábuk
alatt a talaj, de emitt már pitypangok virítottak.

Új-Anglia történetében már feljegyeztek nyári talaj
menti fagyokat. 1794-ben a Gazdálkodók évkönyve
nyomdahiba miatt júliusi fagyot jósolt, ami aztán
váratlanul be is következett, amikor a Vezúv kitört, és a
légkörbe került por hirtelen egy kisebbfajta nukleáris
telet eredményezett. Néhány évente egyébként is
végigvonul Vermontonon a fagy, amikor a hőmérséklet
nulla fok alá esik, és a gyümölcsök is elfagynak a fákon.
Eddig azonban jellemzően az egész környéken
végigsöpört a lehűlés, nem csak egy kisebb területen,
mint ez alkalommal.

–  Emlékszel még az Azebanról, a mosómedvéről szóló
történetekre? – kérdezte Winks. – Azokból az időkből,
amikor még kölykök voltunk. Mostanában folyton ezeken
jár az eszem.

–  Azeban? – kapta fel a fejét Kövér Charlie. –
A szélhámos?

– Aha – bólintott Winks. – Emlékszel? Tréfából mindig
csapdát állított másoknak, és a végén ő maga esett bele.
Mint amikor el akarta taposni a tüzet, ahol a róka aludt
éppen, aztán végül a saját farkát gyújtotta fel.

– Hát, éppenséggel most is jól jönne egy kis tűz…



– Jaj, Charlie! – szólalt meg Az a hátuk mögött. – Winks
ezzel arra utalt, hogy ha másokkal rosszat teszel, az
mindig rád fog visszaütni.

Az nézte, ahogy a barátai visszaülnek a székekre, és
kézbe veszik a dobverőket. Így múlatták az időt:
kieresztették erős hangjukat, és sorra fogtak bele a
dalokba. Egyes-egyedül az anyanyelvükön énekelt,
jellegzetes dallamokból lehetett tudni, hogy az abenaki
indiánok közé tartoznak. Ránézésre senki meg nem
mondta volna. Az elmúlt évszázadok történéseiből az
elődeik sokat tanultak: gyakran házasodtak másokkal
abban a reményben, hogy a gyermekeik a fehérek nevei
és vonásai mögé rejtőzhetnek. Winksnek például szőke
haja volt, Kövér Charlie-nak pedig olyan porcelánfehér
bőre, akár egy írnek.

–  Szerintetek mi folyik itt mostanában? – kérdezte
Winks. – Úgy értem, tényleg fura dolgok történnek.

Mindegyikük tudta, miről beszél: a fagyos talajon kívül
ott volt még az a vállalkozó, akinek ipari porszívóval
kellett kitisztítania a markológépek minden egyes kis
alkatrészét, mert eltömítették a kabócák.

– A városban azt beszélik, hogy ha az indiánok nem is
tudják elüldözni a birtokról a Redhook vállalatot, a
szellemeknek biztosan sikerül – tette hozzá Kövér Charlie.

–  Ha az én síromat forgatná fel egy buldózer, én is
bedühödnék. Visszajönnék, és itt csörgetném a láncaimat,
biza! – röffentett Winks. – Láttátok azt a régész fickót, akit
az állam küldött? Amikor azt hiszi, senki nem látja,



mindig elrebeg egy Miatyánkot. Lehet, hogy nem léteznek
szellemek, mégis mindenki összecsinálja magát tőlük.

–  Nem léteznek? Tavaly egyszer a dédnagybátyám
megjelent előttem – mondta Kövér Charlie. – Te is láttad
őket, igaz-e, Az?

–  Azok a szellemek, akik eltávoztak, egészen mások,
mint azok, akik itt ragadtak – magyarázta Az. Felkapott
egy kést, és farigcsálni kezdett egy ágat. – Ahol régen
éltem, volt egy lány, akinek megtiltották a szülei, hogy
hozzámenjen a fiúhoz, akit szeretett. Ezért felakasztotta
magát egy dombtetőn álló bükkfára. Miután eltemették a
lányt, a szerelme is felment a fához, és ő is felakasztotta
magát. Ha egy indián felakasztja magát, a lelke nem
mehet fel az égbe, csapdába esik a testében. – Az
kipróbálta a lándzsája hegyét. – Miután meghaltak,
éjjelente két kék fénycsóva jelent meg a domb felett.

Winks előrehajolt, könyökét a térdén egyensúlyozta.
– Volt valaha valaki, aki a közelükbe merészkedett?
Az öreg végighúzta a kést az ágon. Megérezte, hogy

mögötte ott áll Rod van Vleer, és mindent elkövet, hogy ne
vegyék észre, mennyire hegyezi a fülét.

–  Senki nem volt olyan bolond, hogy megpróbálja –
mondta Az.

– Ethan?
A  leengedett roló mögött rejtőzve Ethan kővé dermedt a
hang hallatán. Hátralökte magát a jó meleg ablaküvegtől,
és napszemüvegét az ágy és a fal közötti résbe csúsztatta.



–  Szia! – szólalt meg, amint az édesanyja benyitott a
szobájába.

Shelby sasszeme nyomban kiszúrta, hogy az ágytakaró
gyűrött, Ethan fején ott a sapka, a függöny pedig el van
húzva. Közelebb lépett hozzá, és összevont szemöldökkel
lehúzogatta az ingujját, ahol a csuklójánál egy vékony
sávban kilátszott a bőre.

– Indulok dolgozni – mondta. – Neked pedig már bőven
aludnod kellene ilyenkor.

–  Nem vagyok fáradt – nyafogott Ethan, de nyomban
belegondolt, mennyire kimerült lehet az anyja, aki fenn
marad vele éjjelente, nappal pedig részmunkaidőben a
könyvtárban dolgozik.

– Anyu – kérdezte –, te nem vagy fáradt?
–  De igen, mindig az vagyok – felelte Shelby, és

búcsúpuszit nyomott Ethan arcára.
Ethan megvárta, amíg az anyja léptei a konyhakövön

kopogtak. Még hallotta, ahogy Ross bácsival
megtárgyalják, meddig maradhat fenn, és mi a teendő
vészhelyzet esetén, aztán addig tapogatózott az ágy
mögött, amíg rá nem akadt a fél arcát eltakaró, ezüstös
napszemüvegre. Mélyen a szemébe húzta a sapkáját,
majd óvatosan felemelte a rolót, és kényelmesen
elfészkelte magát az ablakpárkányon, akár egy kiscica.
Perceken belül hólyagosodni kezdett a bőre, az arcán
foltok jelentek meg, de Ethant mindez nem érdekelte.
Vállalja a sebeket, ha ez kell ahhoz, hogy bebizonyítsa, ő is
részese ennek a világnak.



Az Amerikai Hadsereg Mérnöki Testületének tudósai egy
teherautóval érkeztek a New Hampshire-i Hanoverből
Comtosookba, és egész álló nap földmintákat vettek a
speciális fúróberendezéssel, amely nagy nehezen áttörte
a kőkeményre fagyott talajt. A  tudósok szinte figyelemre
sem méltatták Rod van Vleetet. Ők szakmai
kíváncsiságból jöttek, és olyan témákról társalogtak, mint
például a folytonos és a nem folytonos permafroszt közti
különbség… egyedül arra nem adtak semmiféle
magyarázatot, mi a fene folyik ott.

A  Cambridge-i Egyetem Scott Sarkkutató-intézetének
munkatársa szerint ez a jelenség teljesen úgy festett, mint
a permafroszt. A  permafroszt olyan talaj, amelynek
hőmérséklete két vagy több évig is fagypont alatt marad.
A  kiterjedését a klíma változásai befolyásolják. Itt, az
Otter Creek Passon azonban szó sem lehetett
permafrosztról. A fickó mindenfélét összehordott Rodnak
a szegregációs jégről, az injekciós jégről, a jéglencsékről
és a pingónak nevezett preglaciális jégformáról, majd
felhívta a figyelmét, hogy hajdanán Burlingtont és
környékét is jég borította.

Egy dán csapat telefonon érdeklődött, hogy a telken
tapasztalható hirtelen talajfagyás befolyásolta-e az
atmoszféra kémiai összetételét, és rákérdeztek, nem
adnák-e el a területet kutatási célokra.

Ám akármennyi tudást hordott össze a sok szakember,
egyikük sem tudott kielégítő magyarázattal szolgálni arra
a kérdésre, hogy Comtosookba érve miért fogta el őket



ellenállhatatlan vágy, hogy aszalt banáncsipszet,
cukrozott ibolyát és selymes krémpudingot egyenek. Mint
ahogyan azt sem értették, miért telepszik rá a
telefonvonalakra az egyedüllét, akár egy magányos varjú.
Csak azt tudták, hogy az ilyesmi megesik olyan vidékeken,
ahol a hideg annyira beveszi magát mindenhová, hogy
fizikai képtelenség kimozdulni.

Mire aztán visszatértek a kutatóintézetekbe meg a
laborokba, elővették a földmintákat, és lesöpörték a
kémcsövekre meg a hűtőládára tapadt virágszirmokat,
már meg is feledkeztek ezekről a furcsaságokról. Ők már
tudták azt, amire Comtosook lakói csak mostanában
kezdtek rájönni: hogy a világ olyan hely, ahol a
különlegest és a hétköznapit csak egy halvány vonal
választja el egymástól; és hogy az élet az ember számára
legkietlenebb körülmények között is megmarad.

A Comtosooki Városi Könyvtár nem büszkélkedhetett sok
látogatóval, de ez nem is volt baj, annyira szűkös volt a
hely. Gyöngysorként összefűzött apró helyiségei sokkal
alkalmasabbak lettek volna egy kedélyes vidéki
fogadónak, mint egy irodalmi szentélynek. A  csütörtök
délelőtt volt a legforgalmasabb időszak, amikor közel
harminc óvodás kúszott-mászott a két kis beugróban,
ahol a gyermekkönyvek szekcióját alakították ki.
A  könyvtáros, aki meséket olvasott fel a gyerekeknek,
kénytelen volt ide-oda szaladgálni, hogy az összes gyerek
megnézhesse közben a képeket.



Mindenütt könyvespolcok álltak: a falak mentén, a
sarkokban, sőt a termek közepén is, csak hogy valahogy el
tudják helyezni a rengeteg kötetet. Az olvasószolgálatos
kollégának – aki hétköznap délelőttönként Shelby volt –
ismernie kellett a Dewey-féle tizedes osztályozást, több
számítógépes keresőmotort is, valamint hogy pontosan
hol található a polc, ahonnan le kell emelni a keresés
eredményeként kapott könyvet. Ennek ellenére
Shelbynek rengeteg szabadideje maradt azzal foglalkozni,
amivel csak akart. Ez pedig nem volt más, mint a
különleges, ritka szavak világa.

Shelby éppen úgy szerette a szavakat, ahogy az
epikureusok az ételt: minden egyes szótagot élvezettel
ízlelgetett, mielőtt lenyelte volna. Előfordult, hogy a
nyitott szótár fölött ülve, a lélegzetét visszafojtva, olyan
türelmetlenül falta a szavakat, ahogy mások krimit
olvasnak. Agglomerálás: felhalmozás. Diszjunkt:
elkülönült. Imbecillis: gyengeelméjű.

Magában elképzelte, hogy egy nap telefonhívást kap –
Meredith Vieirától, a Legyen ön is milliomos!
műsorvezetőjétől, vagy egy rádiós műsorvezetőtől, aki
egy vagyont ajánl neki, ha megmondja egy ritka szó
definícióját.

–  Hm, tautológia? – kérdez majd vissza, és úgy tesz,
mintha nem tudná, csak a hatás kedvéért. – Szószaporítás.

Tudta jól, hogy négy év egyetem plusz két év
másoddiplomás képzés után úgy használja a nyelvet, mint
ahogy a folyóparton élők a homokzsákokat: falat épít



önmaga és a külvilág között. Ugyanakkor azt is tudta,
hogy hiába biflázza be az összes szót, mégsem értheti
meg, miért alakult úgy az élete, ahogy.

Nagyon aggódott Ethanért, mint ahogy nagyon aggódott
Rossért is. Valójában annyira lefoglalta a szűkebb
családjáról való gondoskodás, hogy bele sem gondolt,
miért nincs a környezetében senki, aki őmiatta aggódna.

A  könyvtár most üresen kongott. A  rendszeresen
visszajáró olvasók mostanában valahogy nem szívesen
mozdultak ki a kisvárosban, amely a szemük láttára
változott meg. Shelby szemében a furcsaságok egyelőre
kimerültek abban, hogy a könyvtár lépcsőjéről le kellett
söpörnie a virágszirmokat. Nem nyugtalankodott
különösebben a közelgő világvége, a globális felmelegedés
vagy a kísértetjárás miatt, amikről a kisváros
legnépszerűbb kávézójában sutyorogtak. Egy olyan
nőnek, aki egy furcsa betegség köré építette fel az életét,
az elmúlt időszak eseményeiben nem volt semmi igazán
különleges.

Shelby felpillantott, amint megnyikordult a bejárati
ajtó. Ismeretlen férfi lépett be. Olyan elegáns, drága
öltönyt viselt, amilyet ötven mérföldes körzetben sehol
sem lehet kapni. Mégis, volt benne valami… zavaró.
A  nyakkendője balra csúszott, és a bőre majdnem olyan
hófehér volt, mint Ethané. A  tekintete végigpásztázta a
furcsán lejtős padlót, a zsúfolásig pakolt polcokat és az
egymásra tornyozott enciklopédiákat.

– Ez itt a könyvtár?



– Igen. Miben segíthetek?
A  férfi pillantása úgy rebbent ide-oda, mint egy

védtelen kismadár, aztán egyszer csak Shelbyn állapodott
meg.

– Hogy lehet itt bármit is megtalálni?
Rabdomanciával – gondolta Shelby. Varázsvesszős

kutatással.
– Attól függ. Mit keres?
– Indián temetkezési helyeket. Azt szeretném kideríteni,

mi történt velük a múltban, amikor mondjuk rájuk
építkeztek. Jogi precedenst keresek, meg ilyesmit.

–  Maga az ingatlanfejlesztőktől jött, igaz? – dünnyögte
Shelby, és a könyvtár hátsó részébe vezette az illetőt, ahol
egy receptkönyvekkel megpakolt, alacsony polc mögött
egy régi mikrofilmolvasó árválkodott.

– Tavaly hatalmas port kavart egy swantoni eset. Talán
azzal kezdhetné a kutatást.

– Nem emlékszik véletlenül, mi lett a végeredmény?
– Az állam felvásárolta a telket.
– Ó, nagyszerű! Fantasztikus! – A férfi nagyot fújtatott,

és kényelmesen elterpeszkedett a székben. – Az a
swantoni föld is el volt átkozva?

– Tessék?
A férfi egy röpke pillanatig zavartan hallgatott.
– Azok az indiánok mindig ezt csinálják… megidézik a

halottaikat, amikor csak szükségük lesz rájuk? Bármit
megtennének, csak hogy elűzzék az idegeneket a
városból, nemde?



Shelby idegesen rágni kezdte a körmét.
–  De az isten szerelmére, mi nem akarunk mást, csak

egy üzletközpontot felhúzni. Már meg is kaptuk a tulaj
aláírását, ahogy kell. Kezdetnek át is utaltam neki
ötvenezer dollárt. Mindent úgy csinálok, ahogy a
nagykönyvben meg van írva, erre mit kapok?
A  hőmérséklet fagypont alá esik minden különösebb ok
nélkül, és mindenféle hangok sikoltoznak az éjszaka
közepén. A munkásaim egymás után lépnek ki. Jézusom…
ma reggel valaki meglökött, de amikor hátranéztem, nem
láttam egy teremtett lelket sem! – Ezzel egyenesen Shelby
szemébe nézett. – Nem, csak azért sem veszítem el a józan
eszem.

– Persze hogy nem – motyogta Shelby.
A fickó egyik kezével megdörzsölte az arcát.
–  Fogalmam sincs, miért jöttem ide egyáltalán. Maga

nem tud segíteni.
–  Nem, nem tudok – ingatta a fejét Shelby. – De azt

hiszem, ismerek valakit, aki tud.

Ross Shelby nappalijában telepedett le, és a tévén
éppannyira tekerte fel a hangerőt, hogy ne verje fel az
unokaöccsét. A  videókameráját kábelek kötötték össze a
képernyővel, és épp a gránitfejtőben készült felvételt
nézte. Időnként a távirányítóval megállította a filmet,
majd visszatekert, és előrehajolva tüzetesen átvizsgálta a
kimerevített képet. Nem, a képernyő sarkában megjelenő
fénypötty csak tükröződés volt – szó sem volt



paranormális jelenségről.
Hirtelen kikapcsolta a tévét, és behunyt szemmel

hátradőlt.
– Időpocsékolás!
–  Ennyire rossz volt? – kérdezte Shelby, aki ebben a

percben toppant be, és a kanapéra vetette a táskáját.
– Ethannel minden rendben volt.
– Én a randiról beszéltem. Most már elmondod, ki volt

az, vagy államtitok?
– Úgysem ismered.
–  Honnan tudod, ha nem mondod el? – Shelby

lehuppant az öccse mellé. – Mit csináltál a
videókamerával?

Ross igyekezett mihamarabb témát váltani.
– Milyen volt a munka?
– Azt hiszem, szereztem ma neked egy megbízást.
– Köszi, de nem hinném, hogy a könyvtár nekem való.

Utálom, hogy ábécérendbe kell tenni a kikölcsönzött
könyveket, és a könyvtár amúgy is…

–  A: Nem a kikölcsönzött könyveket kell ábécérendbe
tenni. B: Nem is a könyvtárban…

–  Tessék, most is ábécérendbe teszel mindent –
vigyorgott rá Ross.

Shelby maga alá húzta az egyik lábát.
–  Bejött ma egy alak, Rod van Vleet. Annak az

ingatlanfejlesztő vállalatnak dolgozik, amelyik megvette a
földet az Otter Creek Passnál.

– Hol?



– Nem számít. Az a lényeg, hogy be van tojva, mert azt
hiszi, kísértetek járják azt a helyet. – Shelby diadalittas
mosolyt villantott az öccsére. – És találd ki, hol jössz te a
képbe!

Ross összeszorította a fogát.
– A pénzről van szó? Mert ha azt akarod, hogy fizessek

a szállásért…
– Hagyd már abba, Ross! Azért mondtam neki, hogy te

talán segíthetsz, mert azt hittem, örülsz majd. Itt lógatod
az orrodat, amióta csak beállítottál hozzánk. Hetek óta
szinte ki sem tetted a lábad itthonról.

– Te sem nagyon jársz el itthonról.
– Az teljesen más tészta, te is tudod.
Ross felállt, kihúzogatta a kábeleket a tévéből, és eltette

a kamerát a bélelt táskába.
– Nem gondoltam volna, hogy elvárásaid vannak felém

– jegyezte meg keserűen. – Azt hittem, nem bánod, ha egy
kicsit megpihenek itt nálad.

–  Megpihensz? Biztos, hogy ezért jöttél ide? – Shelby
egészen közelről nézett farkasszemet az öccsével. – Vagy
talán azért, mert örökre meg akartál pihenni?

Ross sokáig állta a tekintetét.
–  Shel. Csak egyszer tettem olyat, miután Aimee

meghalt.
Shelby megfogta Ross csuklóit, és maga elé emelte.

A  hüvelykujjával feltolta Ross pulóverének ujját, és
végigsimította a hegeket.

–  Egyszer. Bementem hozzád, Ross, hogy



megkérdezzem, kérsz-e levest ebédre, és azt láttam, hogy
épp elvérzel.

– Hagynod kellett volna – szólalt meg Ross, és finoman
elhúzódott.

–  Menj a fenébe! – Shelby szemében könny csillant. –
Még most is a frász jön rám, ha magadra csukod a
fürdőszobaajtót, mert azt hiszem, tablettákat veszel be.
Amikor elviszed a kocsit, azt képzelem, talán fának mész.
Megfordult valaha a fejedben, hogy nem te vagy az
egyetlen, aki elveszítette azt, akit szeret? Aimee meghalt.
Az emberek meghalnak. De te életben vagy, és ideje, hogy
úgy is viselkedj!

Ross Shelbyre emelte jéghideg tekintetét.
– Te vajon így érzel majd, ha Ethanen lesz a sor?
A  halk neszre mindketten az ajtóra pillantottak, de a

fiú, aki minden egyes szót hallott, addigra már messzire
szaladt.

Pulóvert és hosszúnadrágot viselt, no meg az
elmaradhatatlan baseballsapkát, de az arca és a keze
fedetlen maradt. Mire a gránitfejtőhöz ért – ez volt a
város legmagasabb pontja, ahol a jókora sziklák szinte
átszúrták az eget  –, az ujjai vörösre dagadtak, akár a
virslik, és keservesen lüktettek a fájdalomtól.

Lehet, hogy egy teherautó elcsapja útközben. Lehet,
hogy elevenen megsül, és szó szerint lángra gyullad, mint
az a fickó a Guinness-rekordok könyvében. Ha most
meghalna, mit számítana?



Amit Comtosookról tudott, azt mind a térképekből és az
internetről szedte össze. Természetesen már korábban is
volt kint – de nappali fényben minden olyan más. Le sem
tudta venni a szemét a forgalmas utakról és a nyüzsgő
tömegről. Nem tudhatta, hogy normális esetben a
városkában kétszer ennyien járnak – Ethannek még a
lélegzete is elakadt attól, milyen hatalmas forgatag van
ebben a napfényes világban.

Ethan tudta jól, hogy meg fog halni. Járt
pszichológusoknál, orvosoknál és szociális segítőknél,
akik mind-mind abban igyekeztek segíteni, hogy elfogadja
a xeroderma pigmentosummal járó prognózist. Elélhet
akár ötvenéves koráig, de valószínűleg nem él sokkal
tovább a tizenötödik születésnapjánál. Minden attól
függött, mekkora károsodás történt, mielőtt még
diagnosztizálták volna.

Ő  úgy volt vele, hogy ez is olyasmi, amiben éppen
olyan, mint bárki más. Előbb vagy utóbb mindenki
elpatkol. A  különbség csak annyi, hogy ha a végzetes
napot minél későbbre akarja halasztani, akkor addig nem
igazán élhet.

Már csak néhány saroknyira volt a kőfejtőtől. Ezt onnan
tudta, hogy a sziklák egyre magasabbra nyúltak. Fogalma
sem volt, mihez kezd majd, ha odaér. Talán leveti a
pulcsiját, és addig vár, amíg el nem ájul a fájdalomtól.
Vagy hanyatt fekszik, és addig bámul a napba, amíg ki
nem ég a szaruhártyája.

Befordult a bánya bejáratához, és hirtelen megtorpant.



A  kocsijának dőlve, karba tett kézzel ott állt előtte Ross
bácsi.

– Hogy találtál rám? – kérdezte Ethan.
– Rád találtam? Én voltam itt előbb!
Ross futó pillantást vetett Ethan napégette ujjaira meg

arcára, aztán szó nélkül a kezébe nyomta a saját
pulóverét. Ahogy Ethan magára húzta a pulóvert, a
hosszú ujja megvédte kezét az ultraviola sugárzástól.

– Arra gondoltam – hunyorgott az égre Ross –, hogy egy
gyerek, aki haragban van a nappal, bizonyára oda megy,
ahol egyenesen a szemébe tud nézni. Ez a legmelegebb
pontja a városnak. – Ethanre nézett. – Az anyád halálra
aggódja magát.

– Hol van?
– Otthon. Arra az esetre, ha ott jelennél meg először. –

Ross szélesre tárta az anyósülés ajtaját. – Folytathatnánk a
beszélgetést a kocsiban?

Ethan pillanatnyi gondolkodás után rábólintott. Beült
az autóba, levette a baseballsapkáját, és megvakarta a
fejét.

– Igaz? Tényleg megpróbáltad megölni magad?
– Igen.
Ethannek összeszorult a torka. Nem sok férfiembert

ismert, de közülük egyértelműen a nagybátyja volt a
legjobb fej. Tök menő dolgokat kipróbált, például az
ejtőernyős ugrást és a jégmászást. Ethan olyan akart
lenni, mint ő, már ha egyáltalán lesz esélye felnőni. Azt
azonban sehogyan sem tudta elképzelni, hogy az ember,



akit a világon a leginkább csodált, nem azért vágott bele a
kalandokba, hogy megélje azokat, hanem hogy
meghaljon.

– Miért tetted?
Ross átnyúlt Ethan előtt, és egy gombnyomással

leengedte az ablakot. Ethan megérezte a vadvirág illatát,
amely lilásan virított végig az út mentén.

– Hogy átjussak a túloldalra – magyarázta a nagybátyja.

–  Ó, istenem! – sikkantott fel Shelby, majd nekilódult,
végigszáguldott a járdán, és szinte kirántotta Ethant a
kocsiból. Ross kívülállóként figyelte az egymásra találás
pillanatát, amely csak kettőjüké volt. A  tragédia szele
ugyan megcsapta őket, de szerencsére, akár egy árhullám,
most mindent elmosott a hatalmas megkönnyebbülés.
Visszatámolyogtak a házba, szorosan összeölelkezve,
mintha Ethan az anyja testének meghosszabbítása lenne.

Ross a kocsinak támaszkodott, és hálát adott, hogy
megérezte, hol kell keresnie Ethant. Bele sem mert
gondolni, mi történhetett volna, ha egyedül jön haza, vagy
ha Ethan túl sokáig marad kint.

Elindult a tornác felé, ahol egy ismeretlen férfi
ácsorgott a nővére mellett.

– Ez itt Rod van Vleet – szólalt meg Shelby, és a hangja
elárulta, hogy a vitájuk még koránt sincs lezárva. – Azért
jött, hogy beszéljen veled.

Ross olyan szúrósan nézett Shelbyre, amennyire a
körülmények engedték. A  férfi alacsonyabb volt nála,



kopaszodó fejének furcsa alakja leginkább egy
földimogyoróra emlékeztetett. Elegáns öltönyt és
nyakkendőt viselt a keményített ing fölött.

– Mr. Wakeman – szólalt meg bizonytalan mosollyal. –
Úgy hallom, ön szellemekre vadászik.



Harmadik fejezet

Most az egyszer menő volt, hogy mindenki őt nézi.
Ethan cipelte az ólomsúlyú videókamerát, de a világért
sem panaszkodott volna a nagybátyjának. Igaz, minden
mást Ross vett a vállára: a hálózsákoktól kezdve a
gondosan elcsomagolt finomságokig (egy megfigyelés
mégiscsak komoly dolog, akkor is, ha halottakat akar az
ember tetten érni). Otthagyták a kocsit, és elsétáltak a
dobosok, a buldózerek és az építőmunkások mellett.
Ethannek feltűnt, hogy mintha kimerevítették volna a
képet: mindenki abbahagyta, amit csinált, és
mozdulatlanná dermedt. Egy öreg indián olyan
leplezetlen kíváncsisággal bámulta Ethant, hogy úgy
érezte, a pillantása lyukat éget a tarkójába. De az öreg
nem azért bámulta, mert a fiú fura szerzet volt –
egyszerűen kíváncsi volt erre a fickóra meg a srácra, akik
úgy vágtak át a birtokon, mintha az övék lenne itt
minden.

Ethan egy pillanatra megtorpant egy magas fiú láttán,
aki épp homokot szitált. A fiú csak egy rövid sortot viselt,
a válla meg a háta bronzbarnára sült. Ethan lepillantott a
saját hosszú ujjú pólójára és vastag nadrágjára. Beszívta
az anyja által készített arcmaszk lyukacsos anyagát.
Mindig viselnie kellett a maszkot, amikor a nap fent volt



az égen.
–  Hé, szedd a lábad! – szólt hátra a válla fölött Ross,

mire Ethan nekilódult.
Az ingatlanfejlesztő, Mr. Van Vleet odasietett hozzájuk,

amint meglátta őket. Elegáns cipőjében folyton
megcsúszott a jégrétegen, amely úgy borította a földet,
akár a tortát a cukormáz.

–  Mr. Wakeman! – üdvözölte halkan Rosst. – Ugye
emlékszik, mondtam, hogy nem kellene nagy dobra verni
a dolgot…

– Ugye emlékszik, én pedig mondtam, hogy én döntöm
el, mikor és hol nyomozok – felelte Ross, és hátat fordított
a férfinak. Feltrappolt az ódon ház lépcsőjén, amelynek
középső foka épp a lába alatt szakadt be. – Óvatos légy! –
figyelmeztette Ethant.

A ház úgy festett, mintha az imént hagyta volna abba a
sírást. A  fekete zsalugáterek úgy csüngtek a zsanérokon,
akár a könnyes szempillák. Ethan megállt, és a fejét
felszegve végignézett a régi rezidencián. A  falak fehérek
voltak, vagy legalábbis valaha azok lehettek. Az ablakok
többségét már évekkel korábban betörték az arra járó
fiatalok. Az ajtót benőtte a borostyán, amely rendetlen
bajuszként meredezett a bejárat fölött.

– Ethan!
A fiú a nagybátyja hangjára összerezzent, és felszaladt a

lépcsőn, de az előszobában mozdulatlanná dermedt.
A  mennyezetről potyogott a vakolat, a padlón pedig
vastag rétegben állt a kosz. A  falon, amelyet eredetileg



mintás tapéta borított, elmosódott kézlenyomatok
éktelenkedtek, meg egy graffiti: SZOPJ LE SARI! A lépcső alatt
tűzrakás nyoma látszott, és úgy harminc üres sörösüveg
hevert szanaszét.

Ethan tekintete a törött korlátról a szomszédos szoba
sötét bejáratára vándorolt, majd a mennyezetre. Elég
félelmetes – gondolta. És akkor mi van? Kihúzta magát, és
megfeszítette vékonyka vállát: biztosra vette, hogy ha
ügyesen keveri a kártyákat, akkor akár a Fear Factorba
vagy más valóságshow-kba is bekerülhet. Majd ráveszi
Ross bácsit, hogy vigye magával minden egyes esethez.
Végtére is ő mindig éjjelente járkál ki. Talán épp emiatt
jobban ráhangolódhat a szellemekre is.

Ezenkívül bátrabb volt, mint azok a gyerekek, akiket
ismert. Nem mintha sokat ismert volna.

Így győzködte magát Ethan, mígnem rémülten ugrott
egyet a tarkóján érzett érintéstől.

Kerrigan Klieg a The New York Times riportere volt, aki
halloweenkor az elmaradhatatlan vámpíros cikkeket írta,
aki Valentin-napon a szerelem kémiai folyamatairól
értekezett, és aki interjút készített a szülőkkel, miután
megszületett az új évezred első kisbabája a városban.
Egyszóval lusta disznó volt. Sem kedve, sem kitartása
nem volt ahhoz, hogy felgöngyölítse a rendőrségi
korrupcióval vagy a politikai csatározásokkal kapcsolatos
ügyeket. Őt inkább a különleges emberi sorsok és
történések érdekelték, ennek is leginkább az a része,



amikor utazgathatott. Egyszer elment például Rhode
Islandre, az utolsó vámpírként számontartott Mercy
Brown sírjához, hogy saját maga járjon utána a
legendának. Aztán ellátogatott a Johns Hopkins
Egyetemre, ahol a melatoninszint és a testi vágy
összefüggéseit tanulmányozták. Kerrigan örömmel
nyugtázta, hogy Manhattant elhagyva olyan világba
érkezik, ahol az emberek az utcán egymás szemébe
néznek ahelyett, hogy a csigaházukba bújva máshová
álmodnák magukat.

Ennek a legújabb sztorinak az összes szereplője
felkeltette az érdeklődését: egy százéves indián, egy
csapat rémült városlakó, egy ingatlanfejlesztő nagykutya
és egy szellem, aki állítólag nagyon dühös. És ők mind a
kérdéses birtokon, a ház körül csoportosulnak. Ki tudja,
mit rejt még a ház mögött elterülő erdős rész?

Kerrigan Az Thompson mellett lépdelt – aki korábban
felhívta a magazin főszerkesztőjét  –, és azon
morfondírozott, hogyan élt meg ilyen szép kort az öreg.
Talán sok joghurtot evett, mint a Danone-reklámokban?
Vagy mindennap meditált? Vagy talán B12-vitamin-
injekciókat szúrt magába?

–  Bennünket mindig is megfosztottak a földjeinktől –
panaszolta Thompson. – De az végképp elkeserítő, hogy
még a halálunk után is ezt teszik velünk.

Kerrigan átlépett egy kutyát, aki egy régi cipőn
csámcsogott.

–  Úgy tudom, hogy Spencer Pike, a telek tulajdonosa



már jó ideje nem itt él.
– Már húsz éve.
–  Gondolja, hogy ő korábban is tisztában volt azzal,

hogy a birtokán egy állítólagos temető található?
Az öregember megállt.
–  Szerintem Spencer Pike sokkal többet tud, mint

amennyit elárul.
Ez aztán érdekesen hangzott! Kerriganben már

megfogalmazódott a következő kérdés, a figyelmét
azonban elvonta egy fickó, aki egy gyerekkel együtt
besétált a házba.

– Ezek meg kik?
– Állítólag Van Vleet bérelte fel a pasast – világosította

fel Thompson. – Hogy bebizonyítsa, nincs itt semmiféle
szellem. – Ezzel az újságíró felé fordult. – És maga mit
gondol?

Kerrigannek természetes volt, hogy másokat kérdez, őt
azonban soha nem faggatták.

– Azt, hogy ebből az egészből kiváló sztorit lehet írni –
felelte óvatosan.

–  Magával előfordult valaha, Mr. Klieg, hogy pontosan
ugyanazt álmodja, mint valaki más? Vagy hogy
augusztusban a cipőjébe bújva arra lesz figyelmes, hogy
tele van hóval? Vagy hogy egyik napról a másikra dísztök
indái hajtanak ki a mosogató lefolyójából?

– Nem, soha.
– Akkor csak tartsa nyitva a szemét!



Amikor Ross az unokaöccse tarkójára tette a kezét, a fiú
ijedtében nagyot ugrott.

– Ethan, jól vagy?
Ethan egész testében reszketett.
– Ja, persze, teljesen oké vagyok.
– Mert szívesen hazaviszlek. Nem gond. – Ross megértő

pillantást vetett Ethanre. – Majd azt mondod
mindenkinek, hogy én nem engedtelek itt maradni.

Ethan válasz helyett megragadta a lépcső repedezett
korlátját, és elindult felfelé.

Ross lemondó sóhajjal eredt a nyomába. Lehet, hogy
Ethan szívesen jött ide, de ő biztosan nem. Amikor Van
Vleet megbízta, hogy járjon utána a Pike-birtokon
tapasztalható paranormális jelenségeknek, először nemet
mondott. Aztán meglátta a nővérét, aki izgatott
várakozással figyelte őt.

Összesen négy feltételt szabott. Először is, ő akarta
vezetni a nyomozást. Nem fogadott el utasítást senkitől,
még a Redhook-csoport igazgatójától sem. Másodszor, a
nyomozás során senki más nem tartózkodhat a területen,
csak Ross és az asszisztense, Ethan, akit a fiú legnagyobb
meglepetésére és örömére maga mellé fogadott.
Harmadszor, Ross nem akart kéretlen információkat
hallani a birtok történetével kapcsolatban – mert azok
befolyásolnák a véleményét. Negyedszer, a szolgálataiért
nem fogadott el egy fillért sem, Warburtonékkel
ellentétben, akik a megfelelő pénzösszegért az összes
megbízójuknak szolgáltattak egy szellemet.



Ross mindezekért cserébe megígérte, hogy fű alatt végzi
a nyomozást. A  Redhook felső vezetői ugyanis nem
akarták ország-világ elé tárni, hogy hisznek a
természetfeletti erők létezésében.

Eljött tehát az idő, hogy Ross felkészüljön az éjszakai
megfigyelésre, és úgy süppedjen vissza a jól ismert
rutinba, mintha egy pihe-puha tollpárnára dőlne. Ethan
úgy várt rá a lépcső tetején, akár egy buzgó kölyökkutya.

– Tedd le a kamerát! – utasította Ross. – Járjuk végig a
házat, hogy lássuk, mire jutsz.

– Mire jutok? Hogy érted ezt?
Ross megállt, és elgondolkodott egy pillanatra. Hogy

magyarázza el egy gyereknek, milyen az, amikor az
ember kitárja az elméjét, hogy minden illat és minden
kép nyomot hagyjon benne? Hogy írja le az érzést, amikor
a levegő súlyos paplanként borítja be az embert, és szinte
összeroppantja a mellkasát?

–  Hunyd be a szemed – kérte Ross  –, és mondd el, mit
látsz!

– De…
– Csak tedd, amit mondok!
–  Fényt… – szólalt meg Ethan rövid hallgatás után. –

Fényt látok a sarkokban.
–  Rendben. – Ross óvatosan megforgatta Ethant, aztán

egyszer csak megállította. – És most ki ne nyisd a szemed,
csak mondd meg, merre van a lépcső!

– Mögöttem – felelte Ethan, és a hangjából kicsengett a
hatodik érzék csodája.



– Honnan tudod?
– Onnan… Hát, olyan érzés, mintha ott egy lyuk lenne a

levegőben.
Ross újra elforgatta Ethant, majd megveregette a feje

búbját, mire a fiú kinyitotta a szemét.
– Ügyes voltál, Csodagyerek. Ez volt az első lecke.
– És mi a második?
– Az, hogy ne kérj újabb leckéket.
Ross végigsétált a folyosón. A  házból réges-régen

elvitték az összes bútort és családi emléket, a helyüket
mindössze a kifakult falfesték vagy a foltokban kikopott
padló jelezte. Az emeleten három hálószoba és egy
fürdőszoba kapott helyet, illetve egy lépcső, amely egy
aprócska cselédszobába vezetett.

– Ross bácsi! Mikor jönnek már?
–  Ha tényleg szellemek, akkor már itt vannak. – Ross

bekukucskált a fürdőszobába. Középen díszelgett a
cirádás lábakon álló kád, mellette egy régi vécécsésze,
fölötte egy víztartállyal. – Valószínűleg épp minket
figyelnek. Ha tetszik nekik a látvány, akkor talán később
megpróbálják felhívni magukra a figyelmet. Amikor
Ethan megnyitotta a csapot, vörösesbarnás folyadék
szivárgott belőle.

– Érdekli egyáltalán őket, hogy itt vagyunk?
–  Talán. – Ross az ablakhoz lépett, és a zárat

vizsgálgatta. – Bizonyos szellemek alig várják, hogy valaki
végre felfigyeljen rájuk. És vannak olyanok is, akik még
azt sem tudják, hogy meghaltak. Ha ők meglátnának itt



minket, nem értenék, mit keresünk a házukban. Úgy
értem – provokált hangosan  –, ha egyáltalán vannak itt
szellemek.

Kapjatok el, ha tudtok! – tette hozzá gondolatban, aztán
visszament a földszintre, ahol végigjárta a konyhát, a
kamrát és a nappalit. A  dupla szárnyú ajtó mögött, a
dolgozószobában egy szétcincált bőr karosszék állt, ahová
egy egércsalád fészkelte be magát. A  földön régi újságok
hevertek szanaszét, és a falon valami zsírszerű anyagot
maszatoltak szét.

– Ross bácsi! Aimee szellem?
Ross hátán végigfutott a hideg, de ennek semmi köze

nem volt a szellemekhez – valódi, színtiszta döbbenet
volt.

–  Nem tudom, Ethan. – Félresöpörte az agyából Aimee
képét, amely úgy jelent meg előtte, mint az óceán
mélyéről felbukkanó sellő. – A  halál… azt hiszem, ha
valaki meghal, az olyan, mintha buszra szállna. A legtöbb
ember szeret utazni, és szívesen elmegy oda, ahová a
busz viszi. Vannak azonban néhányan, akik leszállnak,
mielőtt a busz a végállomáshoz érne.

– Talán Aimee is leszállt, hogy találkozzon veled.
– Talán – bólintott Ross. Megfordult, hogy visszamenjen

az emeletre, mielőtt még zavarba jönne az unokaöccse
előtt.

– Szerinted az a szellem, aki itt lakott, miért szállt le a
buszról?

– Nem tudom.



– Mi van, ha…
– Ethan – fojtotta belé a szót Ross. – Csönd!
Lassan megfordult maga körül, és próbálta elkapni az

apró gondolatfoszlányt, amely a fejében fürgén cikázott
ide-oda. Magába merülve áthajolt a korláton, a homlokát
ráncolva nézett végig a lépcső alját borító
szemétkupacon, és az egerek neszezését hallgatta.
A sarokban egy darázsfészket pillantott meg.

Az elhagyatott, dohos házban is volt élet: pókok, atkák,
moha és penész. Ross a hálószobába lépett, amely a birtok
hátsó részére nézett. A hajópadlót itt is kosz borította, no
meg törött cserepek és cukorkáspapírok, de a mennyezet
olyan hófehéren ragyogott, mintha aznap reggel festették
volna ki. Egyetlen pókháló, penészfolt vagy rovar sem
látszott. A ház többi helyiségétől eltérően itt jó ideje nem
telepedett meg egyetlen élő organizmus sem.

Ross az unokaöccséhez fordult.
– Itt fogunk berendezkedni – jelentette ki.

–  Fogalmam sincs, mi történt – mentegetőzött az egyik
nevelő, aki Lucy nyári táborában dolgozott. Ő  maga is
olyan fiatal volt, hogy bárki gyereknek nézhette volna.
Sietve odakísérte Mereditht a szertárként működő kis
faházhoz, ahová Lucy negyvenöt perccel korábban
zárkózott be. – Egyik percben még a többiekkel
kidobósozott, a másikban meg már sikítva rohant el.

Meredith cipősarka beakadt egy kőbe, és majdnem orra
bukott. Nála volt Lucy gyógyszere? Ha Lucy annyira



megijedt, hogy még a sötétből sem tudták előcsalogatni,
akkor bizonyára asztmarohamot kapott.

– Rögtön hazatelefonáltunk – magyarázta a nevelő –, de
az édesanyja azt mondta, hogy ő nem vezet.

– A nagyanyám – helyesbített automatikusan Meredith.
A hetvenes évei végét taposó Rubynak még vágott az esze,
mint a borotva, de a kormány mögött már nem érezte
biztonságban magát, így nyomban Mereditht hívta a
laborban. Vészhelyzet – mondta.

Végre odaértek az erdő szélén álló faházikóhoz.
– Lucy! – Meredith megrázta a kilincset. – Lucy, azonnal

nyisd ki!
Az öklével rávágott egyszer, kétszer, a harmadiknál

pedig az ajtó hirtelen felpattant, és Meredith sietve
bemászott a lányához.

Nyomban megcsapta a bent rekedt fojtogató meleg. Egy
terebélyes molekulára emlékeztető, gumilabdákkal teli
háló eltakarta előle Lucyt, aki zihálva kapkodta a levegőt
egy narancssárga bójákból rakott torony mögött, a
tollasütők mellett. A  kislány egy lila selyemuszályt
szorongatott, amely egy régi, nyári zenés előadásról
maradt ott, és keserves zokogás rázta.

–  Tessék – mondta Meredith, és odanyújtotta az
inhalátort. Lucy kötelességtudóan a szájába vette, és
mélyet szippantott belőle.

Meredith régen megtanulta már, hogy az ember nem
lélegezhet a gyermeke helyett, akármilyen nehéz is látni a
küszködését. Az asztma miatt legszívesebben rögtön



kirángatta volna Lucyt ebből a dohos házikóból, de
valami azt súgta, hogy az asztmánál még komolyabb bajt
okozhat, ha nem foglalkozik rögtön a lánya félelmeivel.
Odaült mellé, és átölelte a vállát.

– Milyen volt a kidobós?
– Nem volt olyan jó.
– Régebben én is sokat játszottam.
Lucy mellkasa még mindig úgy járt, mint egy fújtató.
–  Nem a játékkal volt gond – vallotta be. – Láttam

valamit.
– Valamit?
– Valamit… Lógni. A fák között. Egy kötélről.
– Mint egy hinta?
Lucy a fejét rázta.
– Mint egy női alak.
Meredith nyugalomra intette magát.
– Megmutatnád?
Együtt előbújtak a házikóból, elsétáltak a nevelő

mellett, a kézművespavilon előtt, majd átkeltek egy
keskeny hídon a sportpálya felé. A pályán már egy újabb
csapat labdázott, akik közül mindenki idősebb volt
Lucynál.

– Merre? – kérdezte Meredith.
Lucy balra mutatott, egy magas fára. Meredith

megragadta a lánya kezét, odament a fa alá, és
felpillantott.

– Nincs kötél – mondta halkan. – Nincs itt semmi.
– De itt volt – Lucy hangját megkeményítette az indulat.



– Tényleg itt volt.
–  Lucy, elhiszem, hogy láttál valamit. De szerintem

valahogy összekuszálódtak a dolgok a retinád és az agyad
között. Vannak olyan, tökéletesen helytálló magyarázatok,
amiknek semmi közük nincs egy felakasztott nőhöz.
Lehet, hogy csak a nap világított a szemedbe.

–  Lehet – visszhangozta Lucy minden meggyőződés
nélkül.

– Lehet, hogy a szél egy pillanatra megrántotta az egyik
ágat.

Lucy megvonta a vállát.
Meredith egyszer csak lerúgta a magas sarkúját, és

Lucy kezébe nyomta az orvosi köpenyét.
– Fogd ezt! – szólt oda, és elkezdte megmászni a fát.
Nem jutott ugyan messzire – végül is szoknyában és

harisnyában volt  –, de elért egy hosszan kinyúló ágat,
amelyre aztán felült, akár egy túlméretezett mókus. Ekkor
már őket figyelte az összes gyerek a pályán, és még Lucy
szája is halvány mosolyra húzódott.

–  Sehol semmi! – kiáltotta nagy hangon Meredith.
Magára vállalta a bolond szerepét, csak hogy a táborozók
ebédidőben, a strandon és a hazafelé úton inkább a
tölgyfán gubbasztó őrültről beszéljenek, mint a  rémült
kislányról, aki sikítozva szaladt el. – Lucy, tiszta a levegő!
Ó, ó!

Meredith cirkuszi akrobatákat megszégyenítő, jól
kiszámított mozdulattal leesett a fáról. Ügyesen talpra
érkezett, majd néhány méternyit oldalra gurult.



Összekoszolta magát, tele volt horzsolásokkal, és a haja
is kibomlott. Lucy odasietett hozzá, és a tenyerébe vette
az arcát.

– Igen, azt hiszem, a nap vakított el – suttogta.
Meredith szorosan átölelte a lányát.
–  Bátor kislány vagy – mosolygott, és tökéletesen

tisztában volt azzal, hogy egyikük sem gondolta
komolyan, amit mondott.

Eli Rochert nem akart felébredni. Még élvezni akarta az
illatot, az alma és az esővíz különös elegyét, amely
gyakran körbelengte az álmaiban, és a lágy női hangot,
amelynek zengését hangjegyekkel nem lehetett volna
leírni. Mindössze két órája bújt ágyba, miután lehúzott
egy dupla műszakot, és nagy nehezen elejét vette, hogy az
indiánok és az ingatlanosok egymásnak essenek.
A  telefon azonban egyre csak csöngött, ezért Eli
nehézkesen kinyúlt az ágynemű alól, és megragadta a
kagylót.

– Mi az? – dörmögte bele.
– Mrs. Rochertet keresem. Ott van?
– Nincs.
– Megmondaná, mikor jön haza?
Soha – gondolta Eli, és olyan nyomást érzett a

mellkasában, ami még ennyi idő elteltével is váratlanul
érte. Válasz nélkül lecsapta a kagylót, aztán a hasára
fordult, és azt látta, hogy időközben Watson végignyúlt a
párnáján.



– Az ég szerelmére! – motyogta, és félretolta a kutyáját.
Watson a redői közül nagyokat pislogott, majd
kényelmesen visszafeküdt a párnára. – Nem lett volna
szabad engednem, hogy az ágyon aludj – mondta ki
fennhangon Eli, és odapréselte magát a kutya mellé.
Amikor meghallotta Watson hortyogását, már tudta, hogy
nem fog visszamerülni az álomba. Kitakarózott, felkelt, és
a konyhába ment, ahol kinyitotta a hűtőt, és végignézett a
polcokon.

Az orvosa a lelkére kötötte, hogy ne egyen több vörös
húst. Ez sok embernek nem jelentett volna problémát,
Elinek azonban lesújtó volt a hír, hiszen az ő szemében a
vörös hús a kétféle létező ételfajta egyike volt (a másik a
krumpli). A  hűtő tartalma ennek megfelelően éppolyan
kiábrándító volt, mint azok a vegetáriánus receptek,
amelyeket az internetről töltött le: két üveg mustár, egy
gyanús szagokat árasztó tejesdoboz, egy karton sör
(halleluja!), egy kevés romlott pulykafelvágott és tofu, az
az étel, amelyben egy cseppet sem bízott, mert úgy
csúszott le az ember torkán, akár a hazugság.

A  kiáradó jéghideg levegő elöntötte a bokszeralsóját,
majd a lábát is lefagyasztotta. Amikor újra megcsörrent a
telefon, becsukta a hűtőszekrény ajtaját, és a konyhai
készülék után nyúlt.

– Halló?
– Mrs. Rocherttel szeretnék beszélni.
Eli elszámolt tízig.
– Mrs. Rochert nincs itt. Mrs. Rochert körülbelül hét és



fél évvel ezelőtt ment el itthonról azzal a pasassal, aki
akkoriban dugta. Az összes pénzt kivette a
bankszámlánkról, és magával vitte a macskát meg a
kedvenc pulcsimat is. Mielőtt kisétált volna az ajtón, még
elmondta, hogy nem velem van baja, hiszen annyi időt
sem töltöttem otthon, hogy baja lehetett volna velem.
Mentségemre szóljon, hogy azért töltöttem olyan kevés
időt itthon, mert a belemet is kidolgoztam, csak hogy
legyen elég pénz azon a bizonyos bankszámlán, amit
leürített. Amikor utoljára hallottam felőle, Új-Mexikóban
élt, de ezt is csak egy ismerős ismerősének az ismerősétől
tudom. Szóval nem, Mrs. Rochert nincs itt, és
bármennyire is szeretne, nem beszélhet vele. De ha
egészen véletlenül mégis ráakadna, kérem, mondja meg
neki, hogy van még valaki, aki beszélni akar vele.

Mire végzett a mondandójával, zihálva kapkodta a
levegőt. Így legalább nem volt olyan kínos a csend a vonal
túlsó végén.

– Ó… – érkezett végül az elhaló hang.
– Talán kihúzhatná ezt a számot a listájáról – tanácsolta

Eli, aztán dühösen a falhoz vágta a vezeték nélküli
készüléket.

Amikor Watson rátalált, Eli a földön ült, és a kezébe
temette az arcát. A  kutya Eli ölébe pottyantotta a
telefonkészülék elemét, és csak nézte őt. Eli megdörzsölte
az arcát.

–  Ha valami finomságot remélsz, Watson, akkor
csalódni fogsz. Hacsak nem szereted a sörös tofut.



Eli átölelte a kutya vaskos nyakát, és a bánatos, barna
szemébe nézett. Többek között ezért is választotta őt a
menhelyen – elég volt egyetlen pillantás, és Eli tudta, hogy
ez a kutya soha nem lesz boldog. De a boldogtalansága
legalább nem az ő lelkén fog száradni.

Warburtonéktől Ross azt is megtanulta, hogy a kísértetek
órája valamikor este tíz és hajnali három között van.
Vagyis Curtis ebben az időszakban látta – legalábbis a
saját állítása szerint – a legtöbb szellemi jelenést. Fél tízre
Ross Ethannel együtt a lehető legjobban berendezkedett a
hálószobában, bár Ethannek még ez sem volt elég.

–  Hol van a sok cucc? – faggatózott. – Tudod, a menő
cuccok, amilyeneket a kísértetfilmekben is látni. –
Gyanakvóan méregette a videókamerát.

– Curtis szerint a nyomozás kezdetén még nincs szükség
túl sok kütyüre – felelte Ross. – Az ember hajlamos a
különféle eszközökre figyelni ahelyett, hogy a saját
megérzéseire hagyatkozna. Ráadásul a szellemek a
mágneses teret is megzavarhatják. Ugyanúgy, ahogy
nyomot hagyhatnak például egy felvételen, akár a
mérőműszereket is zárlatossá tehetik.

–  Akkor is – morogta Ethan. – Eszközök meg kütyük
nélkül olyan bénák vagyunk, mint Bozont meg Scooby.

–  Egek! – nevetett fel Ross, aztán az unokaöccse
csalódott ábrázatára pillantott. – Figyelj csak! Amikor
Curtisnek olyan érzése támadt, hogy lehet ott valami,
akkor később visszament a menő cuccokkal, hogy



ellenőrizze a dolgot. Majd mi is így teszünk. Először
persze meg kell vennünk a menő cuccokat.

A  kamera a hálószoba egyik falára nézett. A  finom
csemegék karnyújtásnyira voltak tőlük, a kiterített
hálózsákok mesterséges kis szigetet képeztek a mocskos
padlón. A  szobában az egyetlen fényforrás a zseblámpa
volt, amely Ross és Ethan közé ékelve egy kis fényes kört
rajzolt. Ross egy pakli kártyát tett a fénybe, és keverni
kezdte.

Ethan rágóból hatalmas lufit fújt, úgy jegyezte meg:
– Ahhoz képest, hogy egy seggfejnek tartod Warburtont,

egész gyakran idézed.
– Vigyázz a szádra! Egyébként sem seggfej, hanem egy

hazug disznó. És igen, talán a tapasztalatai felét csak
kitalálta, mégis meg kell hagyni, rohadt jó a szakmában.

–  Vigyázz a szádra! – szajkózta tréfásan Ethan, majd
megragadta a kártyapaklit. – Ross bácsi, szerinted a
szellem, aki itt van, valamilyen szörnyű halált halt?

–  Még azt sem tudom, van-e itt szellem egyáltalán.
Osztasz?

–  Ja. – A  fiú osztani kezdett. – Kíváncsi vagyok, dühös
lesz-e ránk. Még az is lehet, hogy azt hiszi, mi vagyunk
azok, akik lenyisszantották a fejét egy fejszével.

– Miféle fejszével? – Ross az elemlámpa fényébe tartotta
a kártyáját. – Rendben, szóval az jó, ha a királyi család
bármelyik tagja nálam van?

–  Nem hiszem el, hogy soha nem játszottál még ilyet.
Igen, az a cél, hogy minél több királyod meg királynőd



legyen. Meg ászod. De a legfontosabb az, hogy ugyanabból
a színből sorokat állíts össze, mint például kettes, hármas,
négyes, ötös, hatos. De először valami tétet kell tenni…
van nálad készpénz?

– Csak Reese’s Pieces csoki.
–  Az is jó. A  színsor többet ér a pókernél, a póker

viszont többet ér a fullnál. Na, kezdetnek talán ennyi is
elég, szóval most húzok. – Ethan felpillantott. – Úgy értem,
veszek egy lapot.

– Köszi, ennyit még én is értek – jegyezte meg fanyarul
Ross. – Emelek két csokit.

–  Én nem fogok megijedni, akkor se, ha itt terem
előttem.

Ha Van Vleet egyértelmű állásfoglalásra kényszerítette
volna – amit szerencsére sikerült elkerülnie  –, Ross
kénytelen lett volna elismerni, hogy szerinte nincsenek
kísértetek a Pike-birtokon. Először is, a
szellemvadászattal töltött hosszú hónapok során soha
semmit nem látott. Másodszor, még ha feltételezné is,
hogy szellemek járnak erre, őrültség lenne elfogadni,
hogy egy ember szelleme elegendő energiával
rendelkezik ahhoz, hogy a neki tulajdonított eseményeket
előidézze – a talajfagyástól kezdve a rózsasziromesőig.
Ezeket a furcsaságokat nehezen ugyan, de mind meg
lehetett magyarázni valamilyen természetes jelenséggel –
mint például a talaj alatt megbúvó jégtáblával vagy az
elpárolgás és lecsapódás kivételes példájával.

Igaz, Ross már számtalan dologban tévedett.



De ha másra nem is, arra jó ez az éjszaka, hogy
Ethannek örömet szerezzen. Hátradőlt, és a könyökére
támaszkodva nézte, ahogy az unokaöccse kiteregeti a
lapjait.

– Sorom van.
– Nekem csak drillem. Három joker.
–  Lehet, hogy adhatnék neked valamilyen előnyt –

mélázott Ethan, aztán újabb lapokat osztott. – Az hiszem,
vissza fogok jönni.

– Ide?
–  Nem, nem pont ide… hanem úgy általában ide.

Miután meghalok. – Körbenézett a szobában, aztán kihívó
pillantást vetett a nagybátyjára. – Úgy értem, még nem
végeztem itt. Érted?

Warburtonékkel együtt Ross járt olyan családoknál,
amelyek betegségben vagy balesetben elveszítették a
gyermeküket. Az anyák bebugyolálták magukat a
reménnyel, mintha gyönyörű csipkekendőt hordtak
volna, úgy várták, hogy Curtis visszaadja nekik azt, amit
elveszítettek. Ilyen esetekben nem a különös jelenségek,
hangok és látomások miatt hívták őket, hanem épp azért,
mert a szülők semmi ilyesmit nem tapasztaltak.

Ross összeszedte a kártyákat, és közben a nővére járt az
eszében.

–  Éhes vagyok – jelentette ki Ethan. Odébb kúszott a
sötétbe, matatni kezdett, aztán egyszer csak hangos
csattanás hallatszott.

–  Jól vagy? – Ross a zseblámpát a vacsorás doboz felé



irányította, de a szobának az a sarka teljesen üres volt.
Ethan a háta mögött szólalt meg.
– Itt vagyok – suttogta remegő hangon. – Az… az nem én

voltam.
Ethan a nagybátyja hátához tapadt.
– Oké, lássuk csak! – mormolta Ross. Mindenhol csend

honolt, és semmi nem utalt arra, hogy bármi is leesett
volna. – Talán egy tégla zuhant le kint, vagy egy patkány
vert le valamit. – Átölelte Ethan vállát. – Bármi lehetett,
Ethan.

– Oké.
–  Na gyere, üljünk vissza játszani! Figyeld meg, most

alaposan földbe döngöllek.
Ethan kissé felengedett.
–  Na persze! – gúnyolódott, majd összeszedte a

bátorságát, és a nagybátyjától kissé eltávolodva visszaült
a helyére.

Ross osztott, de közben a tekintete a sötétséget
fürkészte. Nem volt ott semmi különös, semmi, ami
felkeltette volna a figyelmét. Talán csak annyi, hogy a
videókamera lencséjének kupakja, amely egy vékony,
fekete zsinegen lógott a kamera oldalán, egyszer csak
előre-hátra himbálózni kezdett, jóllehet a szobában még
csak meg sem rezdült a levegő.

Kintről tompa puffanás hallatszott – mint amikor kidől
egy fa, vagy valaki a magasból leugorva négykézlábra
érkezik.

– Hallottad? – suttogta Ethan reszketve.



–  Igen. – Ross a törött ablakhoz lépett, és a birtok
határát övező erdőt kémlelte. A  szeme megakadt egy
felvillanó fehéres folton – egy őz farka lehetett, egy
hullócsillag vagy egy gyöngybagoly szeme.

Egyszerre zörögni kezdett az avar, és távoli léptek zaja
hallatszott, majd egy panaszos kiáltás, mintha csecsemő
sírt volna fel.

– Talán kimehetnénk egy kicsit körülszimatolni – súgta
Ross.

Ethan a fejét rázta.
– Dehogy megyek. Én itt maradok.
– Valószínűleg csak egy mosómedve az.
– És mi van, ha nem?
Ross lassan elmosolyodott.
– Akkor mi van?

Shelby nem szokta engedni, hogy a fia veszélyes
kalandokban vegyen részt; már az is épp elég veszélyt
jelentett számára, hogy ebben a világban kell élnie.
Ethanbe azonban egy átlagos kilencéves kalandvágya
szorult. Ha elhiszi, hogy ő is részese Ross küldetésének –
nos, ez talán mindkettőjüknek jót tesz.

Shelby belépett Ethan szobájába, felvette a földről a
Game Boyt, kihalászott az ágy alól néhány begurult
elemet. A  falon a Red Sox meccstáblázata függött, az
asztalon a tankönyvek hevertek, amelyekből Shelby
otthon tanítgatta őt, és egy haiku, amelyet Ethan még
tavaly írt, amikor Japánt vették.



A sötét mélyén
Bárcsak fényár lehetne!
Mit gondol a nap?

Shelby lerogyott az ágyra. Remélte, hogy Ross nagyon
vigyáz Ethanre. Eltűnődött, vajon Ethannek hiányzik-e az
anyja, legalább egy kicsit.

Kényelmetlen pillantást vetett a számítógépre. Amikor
legutóbb úgy döntött, hogy kiszimatolja, miket csinál a fia,
és belépett az e-mailezésébe, meglepve látta, hogy hat
levelezőtársa lett – mindannyian hasonló korú gyerekek,
a világ minden tájáról. Eleinte biztatónak találta a dolgot.
Teljesen normálisnak, sőt, kifejezetten örömtelinek vélte,
hogy Ethan más gyerekekkel barátkozik. Aztán
beleolvasott néhány e-mailbe, és rádöbbent, hogy Ethan
nem mond igazat magáról. A  dán Sonyának hatodikos
srácként mutatkozott be, akit beválogattak a
matekcsapatba. Az indianapolisi Tonynak azt mondta,
hogy egy baseball-ificsapat legklasszabb ütőjátékosa.
A  coloradói Marcónak azt mesélte, hogy imád hegyet
mászni, és hétvégenként az apjával jár túrázni.

A  betegségéről egyetlenegyszer sem tett említést.
A  levelekből egy átlagos, sportos, teljesen normális
amerikai fiú képe rajzolódott ki, aki boldog, kétszülős
családban él.

Egyszóval Ethan csupa olyat állított magáról, ami nem
igaz.

Shelby fájdalmas sóhajjal lépett ki Ethan szobájából, és



lement a földszintre. Ross ajtaja előtt elbizonytalanodott.
Nyolc évvel volt idősebb az öccsénél, és mintha egész
életében ő gondoskodott volna róla – babakorában
pelenkázta, az öngyilkossági kísérlete után ott virrasztott
mellette, és amikor hónapokig nem jelentkezett,
szorongva várta a hívását. Az anyai gondoskodás mindig
is természetes volt számára; amikor a szüleik évekkel
korábban meghaltak, egyszerűen átvette a szerepüket a
családban.

Shelby hitt abban, hogy a hamisítatlan, odaadó
szeretetnek védelmező hatása van; mintha a szeretet
olyan acélgerenda lenne, amelyet még maga a végzet sem
tud áttörni. Abban is hitt, hogy ha csak egy pillanatra is
lankad a figyelme, ha egy pillanatra megfárad az odaadás,
nyomban elveszíthet mindent.

Erről persze rögtön az jutott eszébe, vajon Ross mikor
hozza már haza Ethant.

Benyitott Ross szobájába, és elkezdett rendet rakni.
Bevetette az ágyát, aztán elrendezte a komód tetején a
fogkeféjét és a fésűjét. Betette a samponját, a
körömcsipeszét és a fogkrémjét a neszesszerbe, amelyet
gondosan be is cipzározott.

A  széken egymásra voltak hányva az öccse ruhái.
Shelby nagy sóhajjal felkapott egy puha inget, szépen
összehajtogatta, és az ágy végébe tette. Összegöngyölt egy
pár zoknit. Egymásra pakolta a bokszeralsókat és a
pólókat, végül kirázott egy farmernadrágot. Amint
elkezdte a nadrágot is nagy gonddal összehajtogatni,



valami kipottyant a zsebéből. Shelby lehajolt, és felvett a
földről három 1932-es egycentest, amelyeket aztán a
komód tetejére tett, ahol Ross biztosan megtalálja.

Ross megfordult, és odaintett az ablakban álló Ethannek,
majd óvatos léptekkel odaosont, ahol legutóbb a fehér
villanást látta a fák között. Miután Ethannél hagyta a
zseblámpát, fel volt rá készülve, hogy az első kiálló
gyökérben orra fog bukni. Szinte az orráig sem látott a
vaksötétben, de hallotta, hogy valaki – vagy valami – ott
motoszkál a közelében.

Ross vacogott; jóval hűvösebb volt itt kint, mint
gondolta, és már megbánta, hogy nem hozta magával a
pulóverét. Egyszer csak finom vadrózsaillat csapta meg az
orrát. Curtistől már tudta, hogy ez is egy módja annak,
hogy egy szellem tudassa az emberrel a jelenlétét.

Mutasd magad! – gondolta.
Egy pillanattal később azonban elpárolgott minden

reménye, hogy végre megtapasztalhatja élete legelső
szellemi jelenését, meglátott ugyanis egy fiatal nőt, aki
magában kuporogva épp a fagyos földbe próbált gödröt
ásni.

Virágos ruhát viselt, és sápadt haja csapzottan hullott
az arcába. Az iménti fehér villanás nem volt más, mint
egy hófehér csipkegallér. Lázasan dolgozott, és éppolyan
valóságos volt, mint Ross lába alatt a talaj.

A  fiatal lány valószínűleg nem hallotta meg Rosst,
különben rádöbbent volna, hogy meglátták, amint… nos,



bármit is csinált. Rossnak egyszerűen elakadt a szava –
nemcsak hogy a lány nem volt szellem, ahogy remélte, de
fiatal volt, csinos, és hívatlanul állított be a birtokra. Erről
nyomban eszébe jutott, mit kellene kérdeznie.

– Mégis mit csinál itt?
A  lány lassan megfordult, és körbepislogott, mintha

maga sem értené, mit keres egy erdő kellős közepén.
– Én… nem tudom. – Lepillantott a kezére, és homlokát

ráncolva nézegette a piszkos, földes körmét.
– Van Vleet küldte magát?
– Nem tudom, ki az a Van Fleet.
–  Vleet – vonta össze a szemöldökét Ross. Talán csak

véletlen egybeesés volt, hogy egy alvajáró épp azon az
éjszakán tévedt a birtokra, amikor ő megkezdte a
nyomozását. A  környéken voltak lakóházak szép
számmal, és egyébként történtek már ennél furcsább
dolgok is. Magában már azt kívánta, bárcsak kevésbé
támadóan lépett volna fel. Azt kívánta, bárcsak még
egyszer felpillantana rá a lány.

–  Mit keres? – kérdezte, és a gödör felé biccentett,
amelyen a lány dolgozott.

A  lány elpirult, és ettől mintha valamilyen belső fény
árasztotta volna el. Amikor megrázta a fejét, Ross megint
megérezte a különös virágillatot.

–  Fogalmam sincs. Amikor legutóbb alva jártam, a
szomszéd szénapajtájában kötöttem ki.

–  A  szomszéddal vagy nélküle? – kérdezte Ross, de
amikor a nő tekintetében meglátta a mélységes zavart,



már meg is bánta, hogy kicsúszott a száján. Gyorsan
zsebre vágta a kezét, és azon agyalt, hogyan hozhatná
helyre a dolgot.

– Ross Wakeman vagyok – mutatkozott be.
A lány továbbra is zavartan pislogott rá.
– Mennem kell.
– Maradjon még! Tudja, ahonnan én jövök, ott ez lenne

a megfelelő válasz: Üdvözlöm, Susan vagyok. Vagy: Jó
estét, a nevem Hannah. Vagy: Helló, Madonna vagyok.

– Madonna?
– Ezt csak úgy mondtam – vigyorgott Ross.
A lány szája sarkában bágyadt mosoly jelent meg.
– Lia vagyok.
– Csak Lia?
A lány egy pillanatig hezitált.
– Beaumont. Lia Beaumont.
Minden izma megfeszült, mintha készen állt volna

bármelyik pillanatban elszaladni. De érthető is: amikor az
ember éppen alva jár az erdő sűrűjében, meglehetősen
ijesztő lehet egy vadidegenbe botlani. Ha lehet, a lány
még inkább zavarban volt, mint Ross. Félszegen
biccentett, majd hátat fordított, és elindult. Rosst hirtelen
elfogta egy megmagyarázhatatlan vágy, hogy visszatartsa,
amikor azonban fel akarta hívni magára a lány figyelmét,
a torkára forrtak a szavak.

Ebben a pillanatban a lány magától visszafordult.
– Maga is alva járt?
–  Nem, én épp dolgozom. – Ross a beszélgetés fonalát



végre egy biztos pont, vagyis önmaga köré tekerhette.
– Itt? Most?
– Igen. Paranormális nyomozó vagyok. – Megállapította,

hogy ez semmit nem mond a lánynak. – Szellemek – fűzte
hozzá magyarázatképpen. – Szellemeket kutatok.
Valójában azért jöttem ki ide, mert a gallérjára azt hittem,
hogy… á, mindegy. Szóval nem egészen magára
számítottam.

– Sajnálom.
– Ne sajnálja!
A lány félrehajtotta a fejét, úgy fürkészte Ross arcát.
–  Maga tényleg hisz benne, hogy az emberek vissza

tudnak jönni a haláluk után? Mint Harry Houdini?
–  Szerintem mindenki hisz benne. – A  lány finom

vonású arcát úgy árnyékolta be a bánat, mintha
hóhérsisak fedte volna. – Ki tudja? – kérdezte tréfásan
Ross. – Talán ebben a pillanatban is van társaságunk.

Erre Lia ijedten kapta hátra a fejét.
– Ha rám talál…
Kicsoda? – akarta kérdezni Ross, amikor rádöbbent,

hogy ez a fiatalasszony nem miatta ilyen nyugtalan,
hanem azért, mert tart valakitől. De mielőtt még
feltehette volna a kérdést, a házból velőtrázó sikoly
hangzott fel.

– Ross bácsi! – visított Ethan. – Ross bácsi, gyere vissza!
Ross felnézett az ablakra, de nem látta sem a

zseblámpa, sem a videókamera halvány fényét. Minden
vér kiszaladt az arcából, amikor elképzelte, mit láthatott



Ethan.
–  Mennem kell – szólt oda Liának, aztán minden

további magyarázat nélkül nekieredt, és futott, ahogy a
lába bírta.

A The New York Timesból:
KÍSÉRTET JÁRJA BE A KÖRNYÉKET?
Kerrigan Klieg
Comtosook, VT – A  Vermont északnyugati csücskében
található kisváros, Comtosook lakóinak van mit
mesélniük. Mostanában a száraz, nyári hónapokban is
meg lehet csapolni a juharfákat. Az esőfelhőkből
virágszirmok hullanak. Augusztus közepén keményre
fagy a talaj. Az autók csakis hátramenetben indulnak el.
A  sok szóbeszédben azonban az a legkülönösebb, hogy
minden szó igaz belőlük, és ezek a furcsa jelenségek csak
a jéghegy csúcsát jelentik! A  közeli Vermonti Egyetem
szakértői sem tudnak magyarázatot adni az eseményekre,
a lakóknak azonban megvan a maguk elképzelése arról,
mi állhat a nagy felfordulás hátterében: egy szellem, aki
nem hagyja, hogy háborgassák.

Mindössze hetekkel ezelőtt Comtosook békés, idilli
kisváros volt. Aztán a Redhook Ingatlanfejlesztői Csoport
megvásárolta egy idős ember telkét. A  helyi abenaki
indián törzs nyomban tiltakozásának adott hangot,
mondván, ez a föld a törzs ősi temetkezési helye. Az
állami szervek által végzett régészeti feltárások nem
bizonyították, hogy a földben emberi maradványok



lennének, de ez az abenakik vezetője, Az Thompson
szerint nem jelent semmit. „Nem számítottam rá, hogy
egy síkföldi ingatlanvállalat tudni fogja, hol vannak
eltemetve az őseim, mint ahogy arra sem számítottam,
hogy ezzel kapcsolatban engem fognak hazugsággal
vádolni. Ki jogosította fel őket arra, hogy átírják az én
történelmemet?” A  tiltakozó abenakik közül Mosolygó
Róka Winks még hozzáteszi: „Az utóbbi időben elég
furcsaság történt a környéken, hogy lássuk, bármennyire
is meg akarja vetni itt a lábát a Redhook, van itt valami,
ami meg nem akarja kitenni a lábát innen.”

Az illető azokra az egyre szaporodó furcsaságokra utalt,
amelyek mostanában a közvéleményt foglalkoztatják,
még azokat is, akik a kérdéses birtoktól mérföldekre
élnek. Abe Huppinworth, egy helyi üzlet tulajdonosa már
megszokta, hogy minden reggel le kell söpörnie a
verandáról a rózsaszirmokat. „Egész éjjel esik a
sziromeső, mint a hó. Amikor nyitom a boltot, már vagy
tíz centi vastag a sziromtakaró. És három mérföldes
körzetben sehol nincs egyetlen rózsabokor sem.” Ava
Morgan elvitte a kétéves kisfiát a burlingtoni Fletcher
Allen Kórházba, miután egyik reggel a fiúcska úgy ébredt
fel, hogy folyékonyan beszélt portugálul, jóllehet egyik
rokona sem ismeri ezt a nyelvet. „Az orvosok nem tudtak
megfelelő magyarázatot adni a történtekre, pedig tetőtől
talpig végigvizsgálták. Aztán egyik reggel egyszerűen
elmúlt a dolog, és Cole már csak azt mondogatta, hogy
mama meg tejecske.” A városka lakói közül azonban nem



mindenki ennyire megértő és türelmes. Hatszázan írták
alá azt a petíciót, amelyet Rod van Vleetnek, a Redhook-
csoport képviselőjének nyújtottak át a helyszínen. Mr.
Van Vleet nem kívánt nyilatkozni, de már korábban
abszurdnak minősítette az állításokat, miszerint a
birtokon szellemek járnának.

Beszámolók szerint Van Vleet nem olyan magabiztos,
mint amilyennek mutatja magát. Megbízható források
szerint a Redhook-csoport nyomozót fogadott, hogy
térképezze fel, mi folyik a kérdéses telken.

A  lakók számára azonban sem az ingatlanfejlesztők
titkolt szándékai, sem az abenaki indiánok dühödt
ellenállása nem igazán számít. „Én csak annyit tudok –
mondja Huppinworth a soha véget nem érő söprögetése
közepette  –, hogy előbb vagy utóbb valakinek engednie
kell.”

Meredith számára vitathatatlan tény volt, hogy soha, de
soha nem fog rendes embert találni magának.
A munkában túl okos volt, ami elijesztette a férfiakat, de a
vakrandikon sem járt nagyobb sikerrel. Legutóbb egy
színésszel randizott, akivel a nagyanyja ismerkedett meg
egy parkban, és aki Hamletnek öltözve jelent meg az
étteremben. Menni vagy nem menni – gondolta
Meredith  –, ez itt a kérdés. A  balul sikerült randi óta a
nagyanyja megadta neki egy temetkezési vállalkozó, egy
állatorvos és egy csontkovács telefonszámát is, de az
összeset sikerült elveszítenie.



–  Szeretnék egy dédunokát, mielőtt meghalok –
mondogatta Ruby úgy két-három havonta.

– Már van egy – emlékeztette ilyenkor Meredith.
–  Olyan dédunokát, akinek apja is van – pontosított

Ruby.
Meredith végül beadta a derekát, amikor Ruby azzal állt

elő, hogy a legújabb delikvens a szabadidejében idős
embereknek segít. Így alakult, hogy Meredith egyszer
csak szembekerült az asztalnál egy Michael DesJardins
nevű pasassal, és azzal győzködte magát, hogy nem is
olyan vészes a randi, mint amilyennek tűnik.

A  fickónak folyt a nyála. Oké, lehet, hogy a fogászati
beavatkozás miatt, amelyen aznap esett át, de Meredith
mégsem találta valami gusztusosnak.

–  Szóval – pöszögte a pasas  – laboratóriumban
dolgozik? Mit csinál? Az egereket eteti, meg ilyesmi?

–  Preimplantációs genetikai diagnosztikával
foglalkozom.

– Én a vendéglátásban vagyok.
– Komolyan? – Meredith összefonta a karját maga előtt,

úgy figyelte, ahogy a pasas vastagon megvajazza a
kenyerét, és betömi az egészet a szájába. A  kenyér
szerencsére felitatta a csorgó nyálat is. – Talán séf?

– Igen, az vagyok.
Meredith titokban mindig is fantáziált egy olyan

férfiról, aki meghívja a komfortos kis lakásába, és csupa
ínycsiklandó finomsággal traktálja.

–  Akkor, gondolom, egy éttermi vacsora is olyan,



mintha a munkahelyén lenne.
– Ez az étterem azért menőbb az én munkahelyemnél…

járt már valaha a Wendy’sben a Tizenhatodik utcában?
Meredithnek szerencsére nem kellett válaszolnia, mert

megjelent a pincér az előételekkel. Michael nekiállt apró
kockákra vágni a steakjét. Meredithnek erről valahogy az
jutott eszébe, hogy az elmegyógyintézetben is így tálalják
fel az ételt.

Lesimította a szalvétáját, és lepillantott a polentán
szervírozott chipolata kolbászkákra. Minden rosszban van
valami jó – gondolta. Most például eszem egy finom
vacsorát.

Michael ekkor a késhegyével Meredith tányérjára
bökött.

– Olyan, mintha egy jókora dán dog odacsinált volna –
nevetett, és egy nyálcsík csorgott végig az állán.

Felállok, és kimentem magam azzal, hogy a mosdóba kell
mennem – határozta el Meredith. Aztán egyszerűen nem
jövök vissza.

De ha így tett volna, Ruby nagyi az orra alá dörgöli,
hogy már megint elfuserált egy randit. Meredith inkább
azon törte a fejét, hogyan érhetné el, hogy Michael a saját
akaratából hagyja őt faképnél. Kér a pincértől zsírkrétát,
aztán a méregdrága abroszra firkál. Szobrot farag a
polentából. Kinyalja a tányérját, és elkéri Michaelét, hadd
nyalja ki azt is. Kizárólag kézmozdulatokkal fog vele
kommunikálni, vavagy ivilyeven fuvurcsáván.

–  Feltehetek egy személyes kérdést? – pillantott rá



Michael. – Nem ovulál éppen?
– Tessék?
–  Csak mert mostanában, amikor tükörbe nézek, egy

apukát látok. – A  homlokára mutatott, mintha
odatetoválták volna ezt a szót.

Meredith sok mindennek örült volna abban a
pillanatban: a nagyanyja fejének egy karón, végtelen
türelemnek vagy épp leszbikus hajlamnak.
Szabadidejében idős embereknek segít – idézte vissza a
nagyanyja szavait.

–  Azt megeszi még? – kérdezte, és Michael tányérjára
meredt.

– A steaket?
–  Nem, a csontot. Hazavinném a nagyanyámnak. –

Meredith közelebb hajolt. – A  hetvenes éveiben jár,
gyakorlatilag már halott, és ez olcsóbb, mint rendesen
etetni.

Michael fuldokolni kezdett a korty vizétől. Amikor nagy
nehezen összeszedte magát, intett a pincérnek, hogy kéri
a számlát.

– Befejezte a vacsorát, igaz?
Meredith összehajtogatta a szalvétát az asztalon.
– Persze!

Ethan most már tudta jól, milyen érzés a félelem: hiába
nincs semmi az ember mellett, mintha minden oldalról
nyomás érné a homlokát. A tarkóján egyesével állnak fel
a szőrszálak, akár egy fordított dominósor. A  lábából



kiszalad az erő, és annyira reszket, hogy ha nem ül le,
összerogy.

– Nem féltem – bizonygatta már ezredszer, amióta előző
éjjel kétségbeesett kiáltással magához hívta a nagybátyját.
– Csak, tudod, olyan furcsa volt. Hogy hirtelen egyedül
találtam magam a sötétben.

Ross Ethan mellett ült a nappaliban. Az infravörös
kamerát a tévéhez kötötte. Mivel a kamera a helyszínen
az állvánnyal együtt mindvégig egy helyben állt, rettentő
unalmas volt a felvétel. Ethan el sem tudta képzelni, mi a
fene olyan érdekes abban, hogy az ember végignéz
háromórányi felvételt egy üres falról. Folyton rátört az
ásítás annak ellenére, hogy állítólag ez a paranormális
nyomozás Nagyon Fontos Része.

Erről is mesélt neki Ross bácsi: ha valakit szellemek
vesznek körül, hamar kifárad.

A  nagybátyja igazán jó fej volt, különösen a közös
nyomozás óta – ha Ethan igazán őszinte akart lenni, be
kellett ismernie, hogy összetojta magát, amikor kialudt a
zseblámpa, és a videókamera is kikapcsolt. Mint utólag
kiderült, a kamerából egyszerűen kifogyott a film, a
zseblámpa elemei pedig lemerültek.

Most az anyja is a tévé képernyőjére meredt.
– Valamiről lemaradtam?
– Egyelőre semmiről. – Ross Ethanhez fordult. – Tudod,

mit gondolok? Azt, hogy ott volt veled a szobában.
Ethan önkéntelenül is megborzongott. Vajon egy

szellem haza tud menni az emberrel, mint egy



autóstoppos? Össze tudja szedni az ember, mint a náthát
vagy a kanyarót? Érezte, ahogy az anyja átöleli, mire
szorosan a karjai közé simult.

–  Én… Én azt hittem, azért mentél ki, mert megláttál
valamit.

–  Igen, és kiderült, hogy az a valami egy valaki. – Ross
egyszeriben megállította a felvételt a távirányító
gombjával. – Látod azokat?

– A szentjánosbogarakat? – kérdezte Shelby.
–  Mikor láttál utoljára annyi szentjánosbogarat

egyszerre repülni, hogy hóviharnak látszott? –
Visszapörgette a felvételt, és feltekerte a hangerőt, hogy a
saját hangját és Ethanét is hallják. – Itt megyek ki  –
kommentálta Ross. A  felvételen egyre halkultak a léptei,
ahogy lesietett a lépcsőn. – Látod? Azok a fények azután
bukkantak fel, hogy én elmentem.

És akkor elsötétült a kamera.
Ross annyira előregörnyedt, hogy még a csontjai is

ropogtak.
–  Az hiszem, bármiről is van szó, akkor jött be a

szobába, amikor én kint jártam. Azok a fényszikrák a
felvételen… azok azt mutatják, hogy az energia alakot
változtatott. És ez megmagyarázza azt is, miért aludt ki a
zseblámpa fénye. A  szellemeknek energiára van
szükségük, hogy testet öltsenek, és helyet változtassanak.
Ez a szellem például a zseblámpa ceruzaelemeit
használta. – Ross Ethanre pillantott, aki egy újabb ásítást
nyomott el. – És azt az energiát, ami Ethant tartja



mozgásban.
De Ethan egyedül volt ott a szobában, és nem látott

semmit. Vagy mégis?
Fürdőkád. A habok közül egy láb emelkedik ki.
A  kép Ethan agyának mélyéről bukkant elő, de még

mielőtt belekapaszkodhatott volna, már el is tűnt.
Mostanra a szemhéját ólomsúlyok húzták lefelé. Hallotta
még az anyja hangját, de mintha a víz alól jött volna:

– És mit fogsz mondani az ingatlanfejlesztőknek?
Ethan azonban a nagybátyja válaszát már nem hallotta.

Álmában már a tengerparton járt, ahol alig győzte
kapkodni a lábát a szúrós, forró homokon.

Shelby tudta, hogy a könyvtárosok közül sokan úgy
képzelik el az emberi agyat, mint egy mikrofilmlemezt,
telis-tele lehetetlenül apró képekkel és szavakkal,
amelyeket úgy rendeztek össze oldalakra, hogy bárki
könnyen átláthassa. De amikor ő ránézett egy
mikrofilmre, mindig az villant az eszébe, hogy őt nem is
az agyra, hanem a szívre emlékeztetik ezek a szépen
elrendezett kis ábrák. El is képzelte, ahogy a szívet
felvágják egy boncolásnál. Az egyik darabka azt mutatná
meg, mennyire szerettük a gyermekünket, egy másik a
szüleink és a testvéreink iránti érzéseinket. Lenne egy
darab, egy vérvörös, amelybe a szenvedély emlékei
vésődtek. És a szerencsések esetében a legapróbb
darabka őrizné annak a szerelemnek az emlékét, amely
tetőtől talpig átjár, és a lelkünk mélyére hatol. Ennek a



darabkának a pontos mása a lelki társunk szívében
rejtőzne.

Amorózus: szerelmi vágyakkal teli.
– Segíthetek valamiben?
Shelby feltolta az orrán az olvasószemüvegét, és a

hagyatéki bíróság himlőhelyes alkalmazottjához fordult.
– Köszönöm, nem. Csukott szemmel is megy. – Hogy ezt

bizonyítsa, kihúzta a mikrofilmgép alját, és kicserélte a
lemezeket, hogy a végrendelet következő oldala jelenjen
meg a képernyőn.

Ross kérte meg, hogy járjon utána bizonyos dolgoknak,
és mivel amúgy ritkán kéri meg őt bármire is, szívesen
elvállalta. Ross azzal bízta meg, hogy derítse ki, mióta állt
a birtok a Pike család tulajdonában, és hogy van-e
bármilyen hivatalos feljegyzés arról, hogy a területen
valaha amerikai őslakosok települése volt. Shelby
elautózott a városházára, amely otthont adott a helyi
rendőrőrsnek, a kerületi bíróságnak, a hagyatéki
részlegnek és a városvezetésnek is. Egy idő után arra
jutott, hogy a birtok az 1930-as évek óta a Pike család
tulajdonában állt.

Arról semmiféle dokumentumot nem talált, hogy
valaha is éltek volna ott őslakosok.

Azt is kiderítette, hogy Spencer Pike nem megvásárolta
a telket, hanem megörökölte. Az elhunyt hitvesétől.

Shelby maga soha nem írt végrendeletet. Nem mintha
olyan nagy vagyona lett volna – igaz, Ethan nem lenne
földönfutó, ha véletlenül őt most elütné egy autó, amikor



kilép a bíróság épületéből, de azért Ivana Trumptól
messze volt. Elsősorban nem azért nem csináltatott még
végrendeletet, mert nem volt miről rendelkeznie, hanem
mert nem volt kire hagynia a vagyonát. Az egész világon
minden szülő a gyermekeire hagyja a földi javait. De mi a
helyzet, ha az ember biztos benne, hogy túléli a
gyermekét?

Alulírott Mrs. Spencer T. Pike, Vermont állambeli
comtoosoki lakos, szellemi képességeim teljes birtokában
végrendelkezem, és ezennel visszavonom valamennyi
korábban keletkezett végrendeletemet és azok kiegészítő
záradékait.

Shelby a homlokát ráncolva ellenőrizte a dátumot – a
végrendeletet 1931-ben írták alá. Az aláírást finom,
pókszerű betűkkel kanyarították oda. Magát a
végrendeletet is így írta alá – Mrs. Spencer T. Pike  –,
mintha a házassága előtt nem is létezett volna. Shelby
átverekedte magát a bonyolult jogi szövegen, és az
asszony szándéka hamar világossá vált számára: Mrs.
Spencer Pike mindenét a férjére hagyta. Szinte mindenét.

Ezennel minden vagyonomat, az összes ingóságaimat,
köztük a bútoraimat, az ékszereimet és az automobiljaimat
a férjemre, Spencer Pike-ra hagyományozom.
A  birtokomban álló ingatlantulajdonomat, amely a
Vermont állambeli Chittenden megyében, Comtosookban,



az Otter Creek Pass és a Montgomery Road
kereszteződésénél helyezkedik el, a Spencer Pike-kal
köttetett házasságban születendő utódaimra hagyom.
Amíg az utódok el nem érik a huszonegy éves életkort, az
ingatlant a végrehajtóm veszi kezelésbe. Az ingatlan az
utódok közös tulajdonát képezi. Amennyiben Spencer Pike-
nak és nekem nincs élő leszármazottunk a halálom idején,
a fent említett ingatlant a férjemre, Spencer Pike-ra
hagyományozom.

A  végrendelet arról nem tesz említést, hogy egy ilyen
kevés önbizalommal rendelkező asszony miként tett szert
egyáltalán egy ilyen birtokra. Mint ahogy arról sem,
miként érintette az asszony idő előtti halála a férjét. Vajon
előfordult, hogy a férj körbenézett a birtokon, és azon
tűnődött, milyen szívesen megválna a vagyonától, ha
azzal visszahozhatná a feleségét?

Shelby szerette a szavakat, de ő tudta a legjobban, hogy
gyakran cserben hagyják az embert. Legtöbbször épp
azokra a szavakra lenne leginkább szükségünk, amelyek
nincsenek papírra vetve.

Óvatosan kihúzta a mikrofilmet a gépből, becsúsztatta a
védőfóliába, visszaadta az alkalmazottnak, és kisétált a
hagyatéki bíróság épületéből. Amint lelépett a járdáról,
egy szirénázó rendőrautó lassított le a városháza előtti
köríves kocsifelhajtón, és olyan közel állt meg, hogy
Shelby önkéntelenül is kinyújtotta a karját, mintha így
megelőzhetné, hogy átgázoljon rajta. A  rendőrtiszt



kiszállt, a bajsza alatt bocsánatkérés-félét motyogott el, de
a nagy sietségben nem is nézett Shelbyre.

Shelby reszketve botorkált oda a saját autójához, és
megfogadta, hogy még a hétvége előtt elkészítteti a
végrendeletét.

Eli késésben volt. Berohant a rendőrőrs előcsarnokába, és
bedugta a fejét a diszpécserfülkébe.

– Már várják magát – közölte az őrmester.
– Mondjon valami újdonságot! Merre vannak?
– A tárgyalóban. A főnökkel.
Eli nagyot nyögött, majd végigment a folyosón, és

megkereste Follensbee rendőrfőnököt, aki két kamasz fiú
társaságában várakozott.

–  Á, Rochert nyomozó! Mr. Madigan és Mr. Quinn
állítása szerint maga kifejezetten azt kérte tőlük, hogy
pontban tíz harminckor jelenjenek meg magánál
vallomást tenni. És ha jól látom, már tizenegy is elmúlt.

–  Sajnálom – mentegetőzött szemlesütve Eli. – Ööö…
sürgős dolgom akadt.

Igazából egyszerűen elaludt. Miután éjszaka sokat volt
fent, hajnalban elszenderedett, és álmában ugyanaz az
almaillatú nő jelent meg, akiről már korábban is
álmodott. Csoda, hogy nem ébredt fel az óracsörgésre?

Aztán útközben a Pike-birtoknál két kerékpáros lány
megállította. Azt mondták, a Montgomery Roadnál láttak
egy nőt, aki tanácstalanul bolyongott. Előző évben egy
idősebb alzheimeres asszony autóval elment otthonról, és



két nappal később a szupermarket parkolójában találtak
rá. A  halálát kihűlés okozta. Eli már csak ezért is
nyomban a lányok által jelzett helyre sietett, de az illető,
bárki is volt, már elment. Eli azonban ezzel a kitérővel jó
félórás késést szedett össze.

Most leült Jimmy Madigannel és Knott Quinn-nel
szemben. A  srácok heavy metalos pólóban, szakadt
farmerben és fekete csizmában terpeszkedtek a
székükben. Miután kimaradtak a középiskolából,
mindketten a társadalom peremére szorultak. Jó nagy
ijedség érhette őket, ha önként besétáltak a rendőrségre.

– Szóval, fiúk, láttatok valamit a Pike-birtokon?
–  Ja – bökte ki Jimmy. – Három napja, éjszaka.

Odamentünk szimatolni egy kicsit, tudják, miután annyi
mindent beszélnek mostanában arról, mi folyik ott. És
akkor láttuk meg azt az izét.

– Izét?
Jimmy a haverjára sandított.
–  Mindketten láttuk. Sokkal magasabb volt nálunk. És

olyan agyarai voltak.
– Hatalmas fogai – vette át a szót Knott. – Olyan fűrészes

fogai, mint egy recés vadászkés.
– És mondott valamit ez a lény?
A fiúk összenéztek.
– Na, ez a fura az egészben. Úgy tűnt, mintha ki akarna

nyírni minket, de amikor kitátotta a száját, egyszerűen
bőgni kezdett, mint egy kisbaba.

– Sírt? Úgy értitek, rendesen, könnyekkel?



Knott a fejét rázta.
– Nem, inkább jajgatott. Ááá, ááá.
– Aztán egyszerűen felszívódott – tette hozzá Jimmy. –

Elillant, mint a füst.
– Füst – ismételte Eli. – Füst. Ez érdekes.
–  Haver, tudom, hogy azt hiszi, csak kitaláltuk az

egészet, de nem így van. Knott-tal mind a ketten láttuk.
Úgy értem, ez csak jelent valamit!

–  Ó, én elhiszem, hogy láttátok. De ha már itt tartunk,
ezt vajon láttátok? – Eli a mellső zsebéből egy
összetöpörödött gombákkal teli kis zacskót húzott elő.

Knott arcából kiszaladt a vér.
– Ööö… szarvasgomba?
–  Ja, szarvasgomba – bólintott Eli. – Az terem nálad,

otthon, Knott? Mert Jimmy egyik vevője nem ezt mondta.
– Mi a franc? Fogalmam sincs, miről beszél! – tiltakozott

Jimmy.
–  Nagyszerű. – Eli két papírlapot tolt eléjük. – Akkor

nem bánjátok, ha átkutatjuk a szobátokat? Ha ugyanis
nem találunk semmit, akkor nem is tudok vádat emelni
ellenetek kábítószer-birtoklás, illetve -kereskedelem
címén. – Keresztbe tett karral előrehajolt. – A  Pike-
birtokon vagy van szellem, vagy nincs. De ha betéptek,
mielőtt odamennétek szellemet keresni, az erősen növeli
az esélyeket.

Ma este Ross egy csomó felszerelést vitt magával –
nemcsak a videókamerát, hanem egy digitális



fényképezőgépet és egy hőkamerát is  –, amelyeket mind
az internetről rendelt Shelby hitelkártyájával, bár ezt az
apró tényt a nővérével egyelőre nem közölte. Ethan
rettentően élvezte volna a sok kütyüt, de ő otthon maradt
– Shelby engedékenységének is voltak határai. Nemrég
múlt el tizenegy. Legutóbb úgy fél tizenkettő körül jelent
meg Ethannek a szellem. Ross leguggolt, és várt. Nem
vágyott másra, csak hogy olyan szerencse érje végre, mint
múltkor az unokaöccsét.

Az eszközöket a ház mögött állította fel, ahonnan jól
rálátott a hátsó kertre. Rod van Vleet már a fél házat
lebontotta, és ez valószínűleg azzal járt, hogy a szellem
máshova költözött – a birtokon pedig tizenkilenc holdnyi
föld állt a rendelkezésére. Ross egészen véletlenül épp ott
kezdte el a kutatást, ahol a múltkor összetalálkozott Lia
Beaumont-nal, pontosabban ő ezt a véletlennek
tulajdonította.

Egy ideig a kabócák énekét meg a békák kuruttyolását
hallgatta, és nem is figyelte az idő múlását. Egyszer csak
lépteket hallott a ház felől. A  hőszkennerre pillantva
megállapította, hogy nem történt akkora hőmérséklet-
csökkenés, hogy az szellemek jelenlétére utalna. Egy
pillanattal később azonban közeledő alakra lett figyelmes,
mire a szíve a torkába ugrott.

A  kőfejtő biztonsági őrén most nem volt egyenruha,
Ross mégis nyomban felismerte; nem sok százéves
őslakos járkál Comtosookban. Az öreg egy szál rózsát
szorongatott.



– Maga az? – vonta fel a szemöldökét Az.
Ross megrántotta a vállát.
– Én mindig ott vagyok, ahová az égiek vezetnek.
Az öreg indián felhorkantott.
–  Szóval most azt kérték magától, hogy azoknak a

vérszívóknak dolgozzon.
–  Én a magam ura vagyok – tiltakozott Ross. – Ők egy

kanyit sem fizetnek nekem.
A  vénember erre elismerően hümmögött, ám a

faggatózással nem hagyott fel.
– És most is szellemeket keres?
– Igen.
–  És mit tenne, ha egyszer csak szembetalálná magát

eggyel?
– Egy szellemmel? Nem tudom. Még soha nem találtam

egyet sem.
– Maga szerint az ingatlanosoknak van valami tervük?
Ross előtt felvillant Van Vleet képe.
–  Azt hiszem, azt akarják, hogy szabaduljak meg a

kísértettől.
Az összepréselte a száját.
–  Igen, mindig is ezt csinálták velünk. Összeszedtek,

aztán átzsuppoltak a rezervátumba. Ha elég messzire
küldtek minket, még talán el is hitték, hogy soha nem is
jártunk erre. Nem számít nekik, kié volt először ez a föld.

Ross nem felelt. Nem tudta, mit vár tőle az öreg, és félt,
hogy bármit mond, az rossz válasz lesz.

–  Maga errefelé lakik? – kérdezte, csak hogy másra



terelje a szót.
Az az út túloldalán felsejlő tábor felé bökött.
– Előfordul, hogy éjjelente erre sétálok. Az öregek nem

sokat alszanak – jegyezte meg fanyarul. – Miért
pazarolnám az időt olyasmire, amivel hamarosan az
egész örökkévalóságot tölteni fogom? – Az nekiindult, de
a kis tisztás széléről még visszafordult. – Ha megtalálja a
szellemet, nem lesz könnyű megszabadulnia tőle. Bármit
is akar Rod van Vleet.

– Ha megtalálom egyáltalán – vont vállat Ross.
–  Nem olyan nehéz az, hiszen egész életünkben

szellemek vesznek körül, csak nem tudunk róla – mondta
Az. – Adio, Mr. Wakeman.

Az öreg a ház elülső része felé vette az irányt, és
rövidesen eltűnt szem elől. A szél hirtelen feltámadt, mire
Ross összevonta magán a kabátot. Nagyokat nyelt, de a
csalódottság ízétől képtelen volt megszabadulni. Azzal
áltatta magát, hogy azért csalódott, mert a várva várt
szellem helyett Az látogatta meg, nem pedig azért, mert
Az bukkant fel, és nem Lia.

–  Elegem van! – kiabálta az ápolónő, és földhöz vágta a
tablettás tálcát. – Egyik betegtől sem vagyok hajlandó
eltűrni ilyen viselkedést.

Spencer Pike a kerekesszékből az ölében összekulcsolt
kézzel, lopva figyelte a nővért. Ha kellett, kiválóan tudta
alakítani a vén bolondot. A  főnővér közeledtére a tévé
képernyőjére szegezte a tekintetét, és úgy tett, mintha



nagyon érdekelné a szappanopera.
A  főnővér nagydarab asszony volt, a haja élénk

narancsszínűre volt festve. Spencer magában csak
Tuskónak hívta.

– Valami baj van, Millicent?
– Igen, baj van – pufogott a fiatalabb nővér. – Mr. Pike

sértegetett.
– Most meg mit mondott? – sóhajtott nagyot Tuskó.
Millicent alsó ajka megremegett.
– Azt mondta… Az mondta, hogy idióta vagyok.
–  Engedjék meg, hogy megjegyezzem, én nem ezt

mondtam – fordult Spencer Tuskóhoz. – Azt mondtam,
hogy félkegyelműek családjából származik. Nem idióták.
Van különbség a kettő között, igaz, nem túl nagy.

– Na, látja? – fújtatott Millicent.
–  Csak megkérdeztem, rokona-e a swantoni

Cartwrightoknak. Köztudomású ugyanis, hogy annak a
családnak közel fele bolondokházában végezte.

Azt ezúttal sem mondta ki, amit Millicent Cartwright
elől is udvariasan elhallgatott, hogy miután Millicent
számtalanszor összekeverte már őt az otthon többi
lakójával, valószínűnek tartotta, hogy a lányba
genetikailag kódolódott a családi örökség.

Millicent ekkor lehántotta magáról az ápolónői
köpenyét.

–  Kilépek – jelentette be, és ahogy kitrappolt a
társalgóból, a súlyos, fehér klumpája nyomában egy
halom szivárványszínű, porrá taposott tabletta maradt.



–  Mr. Pike – szólalt meg Tuskó. – Ezt azért nem kellett
volna.

Spencer megrántotta a vállát. Az emberek nem szívesen
néznek szembe a hibáikkal. Ha valaki, ezt ő nagyon is jól
tudja.

Dr. Calloway rendelőjében Meredith óriásnak érezte
magát – túlméretezett volt a kis székekhez és asztalokhoz,
a facsúszdával felszerelt kis mézeskalács házikóba be sem
fért volna, a színezéshez használt zsírkrétacsonkokat
pedig ha akarta, sem tudta volna rendesen a kezébe
venni. Lucy ellenben tökéletesen idepasszolt. A kislány a
rendelő túlsó végében, hallótávolságon kívül épp egy
jókora plüssbékán hasalt, és Barbie egyik anorexiás
barátnőjét öltöztette.

–  A  vizuális hallucináció igen ritka – mondta a
pszichiáter. – A pszichotikus tünetek gyakrabban auditív
hallucinációként vagy szokatlan viselkedésmintaként
jelentkeznek. – Dr. Calloway a békésen játszó Lucy felé
sandított. – Tapasztalt esetleg hirtelen változást a
viselkedésében?

– Nem.
–  Agresszió? Dühkitörések? – Meredith egyre csak a

fejét rázta. – Történt esetleg változás az étkezési vagy az
alvási szokásaiban?

Lucy alig evett – amilyen vékonyka volt, Meredith azzal
szokott tréfálkozni, hogy evés helyett biztosan
fotoszintetizál. Ami pedig az alvást illeti, nos,



emberemlékezet óta nem aludta át nyugodtan az éjszakát.
–  Az alvással vannak gondjai – ismerte be Meredith. –

Lucyt mindig elragadja a képzelete. Általában égve hagyja
a lámpáját, és sokszor annyira felhergeli magát azon, mi
minden lehet a szekrényében vagy az ágy alatt, hogy
végül a kimerültségtől szinte elájul.

– Elképzelhető, hogy Lucy szorongása teljesen normális:
lefekvéskor minden nyolcéves gyereknél megfigyelhető
valamennyi szorongás – mondta dr. Calloway. – De az is
lehet, hogy valóban lát valamit a szekrényében vagy az
ágya alatt.

Meredith nagyot nyelt. Nem, az nem lehet, hogy az ő
gyereke mentális betegséggel küzd. Nem, Lucy nem lehet
beteg. Lucy, aki ugrándozva megy mellette; aki mesét
olvas a plüssállatainak; aki kívülről fújja a gyerekdalokat.
De az igazság élesen, fájdalmasan feszült Meredith
agyának rejtett zugában: Akkor, régen nem akartad őt,
most ez a büntetésed.

– Mit tehetnék? – kérdezte.
–  Gondoljon bele, a gyerekek nyolcéves korban még

hisznek a Télapóban, a képzelt barátokban és a
mesékben. A  Lucy-korú gyerekek épphogy elkezdik
szétválasztani a fantázia világát a valóságtól… nagyon
valószínű, hogy bármit is lát Lucy, az része ennek a
természetes folyamatnak.

– És ha nem marad abba?
– Akkor azt javaslom, hogy alacsony dózisban kezdjünk

Risperidont adni neki, csak hogy lássuk, segít-e. Egyelőre



várjunk, aztán majd meglátjuk.
–  Rendben. – Meredith Lucyt figyelte, aki épp a baba

haját kezdte fonni. – Rendben.

Ross nem volt éhes, maga sem értette, miért ugrott be a
városka kávézójába, amely magával Comtosookkal volt
egyidős. Mintha el lett volna átkozva a hely: alig győzték
egymásnak továbbadni az elhízott, visszataszító tulajok,
akik mindannyian meg voltak győződve, hogy a zsír a
legjobb fűszer a világon. Nem mintha ez hatással lett
volna az üzletre: amikor Ross befutott, az összes asztal és
bárszék foglalt volt. Ross a tükörrel borított falnak dőlt, és
várakozás közben elővett egy doboz cigarettát.

–  Elnézést – szólította meg a pincérlány, amint
fellobbant Ross öngyújtója. – Nálunk nem lehet
dohányozni.

Nevetségesnek tűnt, hogy ennyire képmutató legyen
egy intézmény, ahol az étlapon szereplő fogások mind-
mind korai szívrohamot okoznak, de Ross szó nélkül
visszatömte a zsebébe a cigarettát.

– Mindjárt visszajövök – mondta a lánynak. – Foglalna
nekem egy asztalt?

– Attól függ – mosolygott rá a lány. – Ha cserébe ad egy
szál cigit.

Most, öt perccel később Ross az étkezde mögött, a
szemeteskonténernek dőlve rágyújtott, és hagyta, hogy a
füst kérdőjelként kanyarodjon le a tüdejébe. Félig
lehunyta a szemét, és nézte, ahogy a cigaretta vége



felizzik.
Hozhatott volna egy kabátot – itt jó tíz fokkal hidegebb

volt. Mostanra megszokottá váltak a városban az efféle
hőmérséklet-ingadozások, és a lakók mintha beletörődtek
volna – már nem ijedtek meg az ilyen furcsaságoktól,
inkább előhalászták a téli csizmákat és kesztyűket,
amelyeket a strandtörölközők meg a naptej mellett
tartottak, mert nem tudhatták előre, másnap mire lesz
szükségük. Az új-angliai régió lakóiban az a legjobb –
gondolta Ross  –, hogy miután kipanaszkodták magukat,
egyszerűen lenyelik a sorsukat, akár egy kanál gyógyszert,
amely keserű ugyan, de le kell gyűrni, ha az ember jobban
akar lenni. Ross a fémkonténer oldalának vetette a vállát,
és élvezte az abból áradó meleget. Lehajtotta a fejét, és
eldobta a maradék cigit.

– El sem szívta!
Ross megpördült.
– Lia!
Ross akkor is tudta volna, hogy Lia áll mögötte, ha a

lány nem szólítja meg; a virágillat szinte betöltötte a
levegőt. A  lány a vékony papucscipőjével eltaposta a
csikket. Ugyanazt a virágos ruhát viselte, mint a múltkor,
de most fölé húzott egy gyöngyökkel kivarrt kardigánt,
mintha szégyellte volna, hogy ugyanazt viseli, és
valamivel fel akarta volna dobni.

–  Magát kerestem – szólalt meg Lia, a testtartása
azonban egészen mást üzent: úgy festett, mint aki
bármelyik pillanatban futásnak eredhet. Volt benne



valami elesettség, valami tanácstalanság, ami olyan
ismerősnek tűnt.

–  És is magát kerestem. – Amint kimondta, Ross
rádöbbent, mennyire igaz ez. Mindeddig Liát kereste a
boltok kirakataiban tükröződő alakok közt, a piros
lámpánál mellette várakozó kocsikban és a
gyógyszertárban kígyózó sorokban.

– Megtalálta már a szellemét?
–  Nem az én szellemem – tisztázta Ross. – Csak egy

szellem. – Ellökte magát a konténertől. – Egyébként miért
keresett?

– Mert… – hadarta Lia –, mert akkor éjjel nem mondtam
magának, hogy… hogy én is szellemeket keresek.

–  Maga is? – Lia válasza és különösen a lelkesedése
egészen váratlanul érte Rosst. A legtöbb ember, ha hisz is
a természetfeletti jelenségekben, ezt rendszerint
vonakodva ismeri be.

– Igaz, én magához képest biztosan amatőr vagyok.
– Eddig talált már valamit? – kérdezte Ross.
Lia a fejét rázta.
– Miért, van bárki is, aki már talált?
– Még szép! Úgy értem, ott van a sok szellemfotó meg a

médiumok, no meg a Princeton és az Edinburghi Egyetem
kutatásai. Még a CIA  is végzett kutatásokat az
extraszenzoriális percepció és a telepátia területén.

– A CIA?
–  Pontosan – mondta Ross. – Még a kormány is arra

jutott, hogy az ember igenis képes a testen kívüli



érzékelésre, és nem csak az öt érzékszervünkkel szerzünk
információkat.

– Még sincs bizonyíték a halál utáni életre.
– Nincs, de mindez azt támasztja alá, hogy a tudat több

a fizikai dimenziónál. Talán szellemet látni más, mint a
jövőbe látás. Talán a szellemek nem is halottak, csak
valahol a múltban élnek, és… – Ross hangja elakadt. –
Bocsánat. Csak… a legtöbben ostobaságnak tartják azt,
amivel foglalkozom.

–  Ó, azt én is számtalanszor megkapom! – Lia arcán
halvány mosoly jelent meg. – És ne kérjen bocsánatot!
Még soha nem találkoztam olyan tudóssal, aki ne
lelkesedett volna a munkájáért.

Tudós. Hívta már bárki is tudósnak Rosst? Ez az
egyetlen szó különös érzelmeket szabadított fel benne:
büszkeséget, csodálkozást, döbbenetet. Ross érezte, hogy
ezt a pillanatot elrontja, bármit is tesz, ezért időhúzásra
játszott. Elővett egy szál cigarettát, és Liát is megkínálta.
A lány kinyújtotta a kezét, amely kis kolibriként reszketett
a levegőben, majd gyorsan a háta mögé rejtette, Ross
szeme azonban megakadt a vékony aranygyűrűjén.

Erre megint egy világ dőlt össze benne.
– Nem fogja megtudni – mondta Liára pillantva.
A lány mélyen a szemébe nézett, majd kivett a dobozból

egy szál cigarettát, és hagyta, hogy Ross meggyújtsa neki.
Úgy szívta meg, mintha titkot szívna magába – minden
pillanatát kiélvezte. A szemét lehunyta, és amint felemelte
az állát, kivillant nyakának gyönyörű íve.



Ebben a pillanatban nem számított, hogy valaki más
felesége; hogy a válla fölött szüntelenül hátratekintget;
hogy ha találkozni akar vele, csak lopott perceik lehetnek.
Lehet, hogy Ross nagy hibát készült elkövetni, de nem
számított. Mindenáron ott akarta tartani a lányt.

– Hadd hívjam meg egy csésze kávéra! – ajánlotta.
– Nem lehet… – ingatta a fejét Lia.
– Senki nem fogja megtudni.
– Mindenki ebbe a kávézóba jár. Ha a férjem megtudja,

hogy magával voltam…
–  Na és? Majd elmondja neki az igazat. Hogy barátok

vagyunk, és a szellemekről beszélgettünk.
Rossz válasz. Lia elsápadt, és Ross újra ráébredt,

mennyire törékeny.
– Nincsenek barátaim – mondta halkan.
Nincsenek barátai, nem szabad kávéznia, és az éjszaka

leple alatt kell kilopóznia. Ross el sem tudta képzelni,
milyen zsarnok lehet az, aki ennyire elnyomja Liát. A mai
világban miféle férj tenne ilyet? És milyen az az asszony,
aki ennyire kevésre tartja magát, hogy belenyugszik
ebbe?

–  Mi lenne, ha egy papírzacskót húznék a fejére, és
mindenkinek azt mondanám, hogy leprás?

Lia kipréselt magából egy erőltetett mosolyt.
– Kávézni nem tudnék papírzsákkal a fejemen.
–  Majd kérek szívószálat. – Lia ellenállása kezdett

gyengülni, Ross ezt Lia testtartásából is látta. – Csak egy
csésze kávé lenne – puhította tovább.



– Jó, legyen! – állt rá a lány. – Egy csésze kávé. – Nagyot
szívott a cigarettájából. Az arca egészen beesett, ahogy
szúrós tekintettel méregette Rosst.

– Találkoztunk már?
– Két nappal ezelőtt.
– Úgy értem, korábban.
– Nem hinném – ingatta a fejét Ross, holott úgy érezte,

mindig is ismerte a lányt. Vagy talán csak erre vágyott.
Volt egyáltalán különbség a kettő között?

Ross meg akarta kérdezni, miért fél ennyire a férjétől.
Meg akarta kérdezni, miért jött el most a kávézóhoz,
éppen akkor, amikor Ross is arra járt. De valahogy attól
tartott, hogy ha megszólal, a lány egyszerűen elillan, akár
a kettejük közt gomolygó füst.

–  Komolyan gondolja, hogy van ott egy szellem? –
kérdezte Lia.

–  A  Pike-birtokon? Talán. Ha tényleg indián temetőről
van szó.

–  Indián temető? – Lia arcára kiült a döbbenet. – Nem
hinném.

– Jól ismeri a környéket?
– Egész életemet itt töltöttem.
– És soha semmi nem utalt arra, hogy az a föld valaha

az indiánoké lett volna?
– Bárki is mondta ezt magának, csak kitalálta.
Ross elgondolkodott. Igen, ez elképzelhető.
– De ez az indián… magának nem ez lesz az első szellem

– gondolkodott hangosan Lia.



– De igen, ő lesz az első, már ha egyáltalán felbukkan.
–  Nem, úgy értem, nem ő az első, akit keres. – A  lány

leszegte a fejét, haja az arcába hullott. A választéka hátul
tett egy kanyart, mintha fésülködés közben megugrott
volna a keze. – Az anyám akkor halt meg, amikor
megszülettem. Én őt szoktam néha keresni.

Ross akkor döbbent rá, hogy Lia nem a természetes
nyitottsága miatt fogadja el a természetfeletti létezését,
hanem a kétségbeesése miatt, épp, mint ő. Liában
ugyanazt a fájdalmat látta meg, ami benne is élt.

Lia kinyújtotta a karját, és a kardigánja ujját felhúzva
Ross felé mutatta a bőrét behálózó hegeket.

– Néha megvágom magam – vallotta be –, mert biztosra
veszem, hogy nem fog vérezni.

Rosst már hosszú ideje nem értette meg senki.
– Az én szellemem – szólalt meg furcsa, vaskos hangon.

– Az én szellememet Aimeenek hívják.
Ezek után csak úgy dőlt belőle a szó, abba sem tudta

hagyni. Elmondta, mi mindent szeretett Aimeeben, mesélt
a hétköznapi apróságokról, mint például a ragyogó
mosolyáról és minden másról. Például, hogy a könyökén
egy foltban mindig érdes volt a bőre, és hogy nem tudta
rendesen kimondani a „kredenc” szót. Mesélt a borzalmas
balesetről, de nem említette a részleteket, amelyek csak
feltépték volna a sebeket. Elmondta, milyen érzés volt
rájönni, hogy vannak hibák, amelyeket az ember soha
nem tehet jóvá. Csak mondta és mondta, amíg végül a
torka kiszáradt, és az összes fájdalmát mintegy



felajánlásként Lia lába elé terítette.
Mire Ross a mondandója végére ért, Lia könnye is

eleredt.
–  Maga hisz abban, hogy szerethetünk valakit nagyon,

igazán nagyon, még ha egy világ választ is el tőle? –
A  lány a szavakat mintha erőszakkal préselte volna ki
magából. Ross tudta jól, hogy a kérdésével Lia nem csak
az Aimeevel történtekre utalt.

– Hogy is ne hinnék benne?
A lány hátrálni kezdett.
– Most már mennem kell.
Ross ösztönösen felé kapott, Lia azonban éppolyan

fürgén odébb lépett.
– Lia, árulja el, mit tett magával a férje!
– Imád engem – suttogta a lány. – Egy olyan nőt szeret,

aki valójában nem is létezik.
Ross azt hitte, hogy bántalmazásról fog hallani, erre a

válaszra végképp nem számított. Szerethet az ember
valakit annyira, hogy akaratlanul is fájdalmat okoz neki?

Lia a könnyes kezével lesimította a kardigán ujját.
– Ha majd rátalál Aimeere – mondta lágyan –, mondja

meg neki, mennyire szerencsés lány.
Mire Ross felemelte a fejét, Lia már messze járt.

Rossban sorra merültek fel a kérdések: Mi történhetett
Liával? Miért érzi úgy, hogy nem érdemli meg a férje
szeretetét? És ha Lia viszontszereti a férjét, miért van az
embernek olyan érzése, hogy ez összetöri a szívét?

Ross nem akarta felzaklatni a lányt, csak a tudtára



akarta adni, hogy nincs egyedül.
–  Lia! – kiáltott utána. A  lány hátrapillantott a válla

fölött, aztán megszaporázta a lépteit. Az eldobott
cigarettacsikke ott parázslott a járdán.

–  Hahó! – A  pincérnő kidugta a fejét az étterem hátsó
ajtaján. – Még mindig szeretné azt az asztalt?

Ross utánament az étterembe, és egy olyan bokszban
foglalt helyet, ahol még le sem takarították az asztalt.
Amint becsusszant a padba, a megbeszéltek szerint a lány
kezébe nyomott egy szál cigarettát.

A lány kuncogva gyömöszölte a cigit a ruhaujjába, majd
letörölgette az asztalt.

– Egyedül ebédel?
Ross kibámult az ablakon.
– Igen, úgy tűnik.
A  lány összeszedte az ott hagyott pénzt. A  zsebébe

gyűrte a bankjegyeket meg a huszonöt centes érméket,
majd pufogva vette kézbe az ott hagyott egycentest is.

– Mindig kiborít, amikor azt hiszik, hogy malacpersely
vagyok – dohogott. – Csak meg akarnak szabadulni az
aprótól.

–  Ha százat begyűjt ebből, már vehet magának egy
kávét.

A lány megcsörgette a kötényét.
– Ja, meg egy sérvet is beszerezhetek. – Ross felé tolta az

érmét. – Fel a fejjel! Ezt magának adom, hátha szerencsét
hoz.

Amint a lány elindult, hogy tiszta evőeszközöket meg



kávét hozzon, Ross kézbe vette az érmét. A  levegőbe
pöccintette, elkapta, majd az asztalon megpörgette.
Miután az érme lelassult, majd fejjel felfelé megpihent,
Ross észrevette, hogy 1932-ben nyomták.

Aznap délután Ross gondolatban összeszedte, mi mindent
tudott meg Liáról:

Amikor csak találkozott vele, a lány rettentően
bátortalan volt. Megigézte őt a természetfeletti világ, de
közben még a saját árnyékától is félt. Számára a
szabadság éjszaka köszöntött be. Olyan férj mellett élt, aki
a szerelmével börtönbe zárta.

Ó, igen, és összetörték a szívét. Kitűnően palástolta
ugyan, de Ross személyes tapasztalatból tudta, hogy az
ember hiába rakosgatja össze a darabkákat, hiába tűnik
sértetlennek a szíve, már soha többé nem lesz olyan, mint
korábban.

Ross előretekerte a felvételt, amelyet néhány nappal
korábban vett fel, és újrajátszotta az Az Thompsonnal
lefolytatott beszélgetését. Az volt a probléma, hogy most
már Lia Beaumont sokkal jobban érdekelte, mint a
kérdés, hogy a birtokon járnak-e kísértetek.

Végül is hiába ígérte meg Lia, hogy beül vele egy
kávéra, Rossnak nem volt alkalma behajtani az ígéretet.

Ross a távirányítóval megdörgölte a borostás állát.
Semmi érdemleges nem volt ezen az istenverte felvételen.
Mit mond majd Rod van Vleetnek?

Ebben a pillanatban a telefon csörgése vetett véget az



ábrándozásnak. Felkapta a kagylót, mielőtt Shelby és
Ethan felriadtak volna.

– Halló?
Senki nem szólt bele, de élt a vonal, ezt a halk zúgásból

is hallani lehetett. Ross a vállával megtámasztotta a
kagylót.

– Lia? – súgta.
Ő  volt az; az életére is megesküdött volna, hogy ő az.

Lehet, hogy a lány nem találkozhat vele, de tudja, hol
találja meg őt. Talán így akarta a tudtára adni.

Ross nem tette le. Úgy aludt el, hogy a telefont a füléhez
szorította. Napok óta most aludt először igazán jól. Csak
akkor döbbent rá, mennyire kimerült volt, amikor
elnyomta az álom.

Az abenakik lakta vidék évezredekkel ezelőtt magában
foglalta egész Vermont államot, Massachusetts nyugati
részét, New Hampshire egyes területeit, sőt még Québecet
is. A  vidék neve Ndakina volt, amely azt jelenti: „a mi
földünk”. A  törzs neve, abenaki, azt jelenti: „a hajnal
népe”. Ők magukat úgy nevezték: alnobak, vagyis
„emberek”.

Elsősorban mezőgazdaságból éltek, falvaik a folyók
mentén épültek. Az étrendjüket ennek megfelelően
vadászattal és halászattal egészítették ki. Az év nagy
részében elszórtan éltek, egy-egy nagyobb család külön-
külön, de nyáron mindig összegyűltek. Nem volt
vezetőjük, ami azt jelentette, hogy háborús időkben az



abenakik elhagyták a falvaikat, és kisebb csoportokba
verődve szálltak szembe az ellenséggel. A  harcok során
gyakran egészen Québecig vonultak vissza, ezért az Új-
Angliába érkező gyarmatosítók gyakran kanadai indián
törzsként gondoltak rájuk, és mindenfajta kárpótlás
nélkül elfoglalták a földjeiket Maine, New Hampshire és
Vermont területén.

2001-ben már csak közel 2500 abenaki maradt Vermont
államban.

Ross számára azonban továbbra is rejtélynek számított,
hogy közülük volt-e bárki is, aki valaha a Pike-birtokon
élt, hiába próbálkozott hat különböző internetes
keresőprogrammal, illetve a Comtosooki Városi
Könyvtárban fellelhető összes történelmi témájú kötettel.

Bosszankodva hajtotta fejét az asztalra, mire Shelby
odasietett hozzá, és gyengéden masszírozni kezdte a
vállát.

– Találtál valamit?
– És te ezt csinálod nap mint nap? – sóhajtott Ross.
–  Ebből azt a következtetést vonom le, hogy semmire

nem jutottál. – Shelby letelepedett a mellette levő székre,
és egy gyors pillantást vetett a könyvtári pult felé, ahol
Ethan egészen belemerült a Game Boyba. – Vermont nem
igazán arról híres, hogy pontosan őrzik az adatokat –
vallotta be. – A  legtöbb hivatalos dokumentum a jegyző
irodájában penészedik. És azok is leginkább az angolok
adatait tartalmazzák, akik a környéken telepedtek le.
Nem hiszem, hogy ezer éve az őslakosok szükségét látták



az ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi szerződéseknek.
– Ja, és nézd meg, mire mentek így!
– Akkor hát feladod?
– Nem. – Ross a villózó, zümmögő képernyőre pillantott.

– Megpróbálok adatokat gyűjteni azokról a britekről.
Hátha valamelyik feljegyzés megemlíti az indiánokat is.

– Tégy, ahogy jónak látod. Én hazaviszem Ethant.
Ross a távolból figyelte a nővérét, ahogy a másik

könyvtárossal vált néhány szót. Shelby a váltótársával
trécselve átvetette vállán a táskáját, és úgy tette a kezét
Ethan feje búbjára, mintha valamiféle mágneses erő
vonzaná oda.

– Shel! – szólt Ross, amikor a nővére odaintegetett neki
az ajtóból. –  Hallottál bárkiről, akit Beaumont-nak
hívnak?

– Ez az angol telepesek egyike lenne?
–  Nem. – Ross ujjai úgy ugráltak a billentyűzeten,

mintha önálló életre keltek volna. Amit megnyitott, annak
semmi köze nem volt a történelmi feljegyzésekhez. Annál
jóval hétköznapibb információkat tartalmazott:
Comtosook telefonkönyve volt.

A Shelbyt váltó könyvtáros a szemüvege fölött sandított
rá.

–  Az egyetem biológia-könyvtárát Beaumont-ról
nevezték el. Előfordul, hogy tőlük is kölcsönzünk
könyveket.

–  Ne haragudj, Ross! – rázta a fejét Shelby. – Nekem
semmit nem mond ez a név.



Ezzel kitessékelte az ajtón Ethant, Ross pedig
bepötyögte a nevet.

BEAUMONT, ABEL. 33 Castleton Rd.
BEAUMONT, C. RR 2, Box 358.
BEAUMONT, W. 569 West Oren St.

Lia nevére nem is számított; a férje nem tűnt olyan
fickónak, aki a feleséget külön fel akarja tüntetni a
telefonkönyvben. A  középső Beaumont-t esélytelen volt
megtalálni, annyira távoli volt a cím, de a másik kettő a
közelben lakott. Ross kikapcsolta a számítógépet, és
összeszedte a holmiját.

– Sikerült? – érdeklődött kedves mosollyal a könyvtáros.
Ross azon kapta magát, hogy halkan füttyent.
– Igen, mondhatjuk.

Azt rettentően zavarta, hogy egy átkozott papír kell
ahhoz, hogy közterületen horgászhasson. A vadőr felhívta
a figyelmét, hogy lepecsételt engedélyre van szüksége, ha
le akar ülni a tó partjára, és ki akar fogni néhány
pisztrángot, hogy megsüsse magának vacsorára.

Mindenesetre beszerezte a papírt, és az ingzsebébe
gyömöszölte, ha véletlenül arra járna valaki hajnali
hatkor. Letelepedett, a horogra akasztott egy apró halat,
és bedobta oda, ahol a víz sötétebbnek tűnt, mint máshol.

A horgászzsinór neonszínű egyenlítőként szelte ketté a
tó vizét. Az behunyta a szemét, és a térdei közt



egyensúlyozta a botot. Még mindig rengeteg meglepetést
tartogatott számára az öregkor; furcsamód nem
emlékezett, mit vacsorázott előző este, de részletesen le
tudta volna írni, milyen kis foltok pettyezték a pisztráng
hátát, amit életében először fogott ki. Sokszor nem jött a
nyelvére egy-egy közeli barátjának a neve, de néhány
arcot olyan élesen tudott maga elé idézni a múltból,
mintha ő maga faragta volna őket. Az elmúlt évek során
olyannyira meggörnyedt a háta, hogy néha attól félt,
egyszer a földig hajlik majd, az elméje viszont
kristálytiszta volt, különösen az elalvás előtti
pillanatokban.

Az magában morgolódott egy sort, a zsinór ugyanis meg
sem moccant. Türelem, az apja is erre tanította. Az apjától
tanulta meg azt is, melyik hal a legjobb csali, és azt is,
hogyan dobjon be olyan finoman, hogy a hal távoli
emléknek vélje a horog halk csobbanását. De Aznak
mostanában nem volt sok türelme. A türelemhez idő kell,
márpedig abból neki nem maradt sok.

A vöröses napkorong megfestette a tó vizét, és az ég is
szinte lángba borult. Aztán pattogni kezdtek a
robbanások, mint a tűzijáték, és az éjszakát lassan
felváltotta a nappal.

Az lába alatt megremegett a talaj, amikor az Angel
Gránitfejtőben egyre több és több gránitot robbantottak le
a tömbökből, hogy aztán kibányásszák, elszállítsák, és
konyhapultot meg sírkövet készítsenek belőle.
A horgászzsinór megfeszült, amikor egy pisztráng akadt a



horogra. Az várt egy keveset, majd bevágott, és erős
kézzel elkezdte feltekerni a zsinórt.

A  napfény megcsillant a szákban vergődő hal
pikkelyein. Ekkor egy újabb robbanás rázta meg a tavat,
és ezúttal Az arra lett figyelmes, hogy a kisebb sügérek
sorra ugrálnak ki a vízből, hogy elmeneküljenek a
váratlan földrengés elől.

Az újabb apró halat akasztott a horogra. Igen, néha csak
arra van szükség, hogy felrázzuk a dolgokat.

Meredith a mikroszkóp fölé hajolva egy olyan embrió
sejtjét tanulmányozta, amelyik nemrég lombikban fogant.
Úgy tűnt, ő nem örökli a cisztás fibrózist – ami kisebb
csodának számít, tekintve, hogy a párnak az előző négy
próbálkozás során nem sikerült egészséges utódot
létrehozni. Meredith felegyenesedett, és boldogan
elmosolyodott. Igen, ennek az embriónak sikerülni fog.
Ő túlélő lesz. Meredith már csak tudja.

Lucy amolyan meglepetésbaba volt. Na nem mintha
bármiféle genetikai rendellenességről lett volna szó,
hanem mert a körülmények ellene játszottak. Nyolc éve,
sok nyűglődés után Meredith végre szakított az
orvosbiológia-professzorával, aki túlságosan elfoglalt volt
ahhoz, hogy elkísérje őt Marylandbe, az édesanyja
temetésére. Meredith anyja még csak az ötvenes éveit
taposta, de egy váratlan szívroham pillanatokon belül
elvitte. Mereditht nagyon megviselte az anyja halála, de a
nagyanyját talán még nála is jobban, ezért huszonhat



évesen rá hárult a  temetés megszervezése. Később sem
felejtette el a temetkezési vállalkozónál tett szürreális
látogatást, amikor el kellett döntenie, milyen színű legyen
a koporsó selyembélése, és egy katalógusból ki kellett
választania, melyik vermonti gránitból készült sírkövet
kéri. Jól emlékezett a temetői szertartásra, amikor Ruby
nagyi az ő vállának dőlt. Meredith, hogy megtartsa az idős
asszony kicsinyke súlyát, erősen megvetette a lábát.

Ezek után úgy döntött, hogy Bostonba megy, megvédi a
disszertációját, aztán visszatér Silver Springbe, és Ruby
nagyihoz költözik. Ám a négy, álmatlanul töltött éjszaka
nem múlt el következmények nélkül. Miután több órája
autózott már észak felé, Meredith egyszer csak
elveszítette az irányítást a Civic felett.

Amikor később magához tért a kórházban, a bal lábán
gipsz volt, a testét horzsolások borították, az ágya mellett
álló ápolónő pedig egyre csak azt mondogatta, hogy ne
aggódjon, a baba jól van. Baba? – gondolta, vagy talán ki
is mondta. Miféle baba? A válaszokat úgy adagolták neki,
mint a fájdalomcsillapítókat – amikor egy rutin
ultrahangvizsgálattal meg akartak győződni róla, vannak-
e belső sérülései, nyolchetes terhességet állapítottak meg
nála. Még a lepkeszárnyként reszkető szívverést is látták.

Meredith nem akart egyedülálló anya lenni. Sőt,
egyáltalán nem akart anya lenni. Csakis a saját anyját
akarta. Kért is egy időpontot, hogy megszakítsa a
terhességet.

Amire aztán nem ment el.



Meredith tudományos szempontból mindent tudott a
fogantatásról; tisztában volt azzal, hogy a szülők mit
adhatnak át a gyermekeiknek, és mit nem. Most azonban
folyton az járt a fejében, vajon a megfoghatatlan dolgok is
átszivárognak-e az ozmózis során a gyermekbe.
Elképzelhető, hogy Lucy sokkal kiegyensúlyozottabb
lenne, ha már attól a pillanattól kezdve akarta volna őt,
amint értesült a létezéséről – ahelyett hogy éjszakánként
azt kívánta, bárcsak elvetélne? Most nagyon szerette a
lányát; el sem tudta volna képzelni az életét nélküle. De
ha egészen őszinte akart lenni magához, be kellett
ismernie, hogy nyolc évvel ezelőtt könnyen ráléphetett
volna a másik útra is.

Az élet valójában arról szól, hogy az ember egy
bizonyos időben egy bizonyos helyen van.

Ó, Lucy – gondolta  –, bárcsak mindent újrakezdhetnék!
Ha újrakezdhetné, kevesebbet dolgozna, inkább elvinné a
lányát hegyet mászni. Küzdősportra tanítaná. Beismerné,
hogy nem tudja a választ mindenre, sőt, talán soha nem is
fogja tudni.

Meredith nagyot sóhajtott, és visszatért a
mikroszkóphoz. Két nap múlva ezt az embriót beültetik
az édesanya méhébe. Sokszor belegondolt, milyen
ironikus: ő, aki nem akart gyereket, mégis lett egy lánya,
most azoknak a szülőknek ad reményt, akik mindennél
jobban vágynak gyermekre, mégsem lehet nekik. Ennek a
gyereknek ugyan nem lesz cisztás fibrózisa, de ez nem
jelenti azt, hogy például agyhártyagyulladása sem lesz. Az



ember soha nem tudhatja, mi vár még rá. Ha be is csukja
az ajtót, attól még az ablakok résein befúj a hideg.

Sem a Castleton Road, sem a West Oren Street nem a Pike-
birtok közelében volt, de Rosst ez sem tántorította el a
céljától. Gondosan megtervezte az útvonalat a
benzinkútnál vásárolt térképen, és mindkét címet
felkereste. Sajnos kiderült, hogy Lia Beaumont nem lakik
sem az álmos viktoriánus házban, amelynek kerítéséről
lemállott a festék, sem az egyszerű faházban, amelyet egy
Armageddon nevezetű német juhász őrzött. Legközelebb,
ha találkozik vele, majd megkérdi tőle, hol lakik.

Ha egyáltalán találkozik vele.
Ross reggel, délben, este a kávézóba járt enni, és az

elmúlt két éjszaka során a birtokon őrködött, Lia
Beaumont azonban sehol nem bukkant fel. Ross csak az
arra tébláboló Az Thompsont látta, no meg egy párosodó
mosómedvepárt. A  videókamerája azonban több
alkalommal is különös fénygömböket vett fel: a
kosárlabda méretű, gyöngyházfényű gömbök mintha
átsuhantak volna az égbolton.

Ezeket nagyon szívesen megmutatta volna Liának.
Azt is szívesen megkérdezte volna tőle, hogy szerinte az

édesanyja várja-e, hogy rátaláljon, bármilyen sok évbe
telik is. Azt is megkérdezte volna, hogy úgy szereti-e a
férjét, ahogy Ross szerette Aimeet. Tudni akarta, vannak-e
köztük különbségek, amelyek éppannyira
áthidalhatatlanok, mint a halál.



Ross attól félt, talán a férj rájött, hogy Lia találkozott
vele a kávézónál, és ezért megbüntette. Fogalma sem volt,
miféle büntetésről lehet szó. Fizikai bántalmazás? Lelki
terror? Az is lehet, hogy Lia – aki a saját bevallása szerint
csak azért vagdosta a karját, hogy érezzen valamit,
bármit – azért tűnt el, mert úgy gondolta, hogy akkor
találhat rá legkönnyebben az anyjára, ha ő maga is
szellemmé válik.

Ross azon kapta magát, hogy az újságban a
gyászjelentéseket olvassa, aztán hatalmas
megkönnyebbüléssel nyugtázza, hogy Lia nevét nem
említik. Nevetséges alkudozásba kezdett önmagával: Ha
három teljes percig visszatartom a levegőt, eljön ma este.
Ha még átérek a lámpán, mielőtt pirosra váltana, ott lesz.

A  Pike-birtokon nem voltak egyformák az éjszakák.
Volt, amikor jókora hőmérséklet-ingadozásokat is
tapasztalt, máskor apró, kék fények villantak a fák között,
és előfordult, hogy a bürök átható szagától szinte
fuldokolni kezdett. Kétszer is megesett, hogy fülsértő
gyereksírást hallott.

A  harmadik este épp a kis tisztás szélén üldögélt. Az
éjszaka szoros kényszerzubbonyként tartotta fogva.
Egyszer csak egy kő zuhant le az égből. A  mérete és a
formája is olyan volt, mint egy tányér, és nagy
sebességgel, fájdalmasan vágódott neki Ross
sípcsontjának.

– A francba! – kiáltott fel Ross, és talpra ugrott.
A  fájdalom végigkúszott a lábán, és a térde alatt



feldagadt a bőr. Amikor azonban a zseblámpával a fölötte
magasodó fára világított, nem látott semmit. Felkapta a
követ, és olyan erővel vágta a törzsnek, hogy az egész fa
beleremegett.

– Hé! – ordította. – Ki van ott?
Egy állatra számított – kölyökmedvére vagy valamiféle

mutáns mókusra  –, de nem volt ott az égvilágon semmi.
Letört egy ágat, azzal kezdte csépelni a fát. Nem remélte,
hogy bármit is talál, de egyszerűen nem bírt magával.
Amikor kifulladva leállt, halk neszezésre lett figyelmes.
Olyan volt, mint amikor egy mormota üreget kapar
magának a kertben. Ross a tisztás túloldalára sántikált,
ahol már jóval kivehetőbb lett a zaj. A  zseblámpa
fényében elszórtan mintegy harminc kisebb földhányást
látott meg.

A  telek különböző részein korábban folytak különféle
feltárások, de amikor alkonyattájt Ross megérkezett, ez a
hely még érintetlen volt. Minden egyes gödör mellett
jókora kupac kiásott föld állt, amikor azonban Ross
lehajolt, hogy egy bottal megpiszkálja az egyik mélyedést,
a föld éppolyan keményre fagyott volt, mint az előző
napok során.

Ross korábban soha nem látott ősi temetkezési helyet,
de valahogy így képzelte el.

A zsebéből elővette a digitális fényképezőgépet, és több
szögből is készített fotókat. Aztán az apró kijelző fölé
hajolt, hogy lássa, milyenek lettek a képek. Legnagyobb
meglepetésére a föld az összes felvételen tökéletesen



laposnak tűnt, sőt a területet egybefüggő, sima jégréteg
borította. Ross nem tudta mire vélni a dolgot.
A  zseblámpával újra megvilágította a földet. Ott, ahol
percekkel korábban még számtalan földhányást látott,
most egy sem volt.

– Tudom jól, mit láttam.
Ross újra körbejárt, ám az érintetlen földréteg

csontkeményre fagyott.
Talán csak képzelte az egészet? Lehajolt, és feltűrte a

nadrágszárát – nem, a térde alatti hurka még nagyobbra
duzzadt, és lilás árnyalatot öltött. A  kő igenis
nekicsapódott. Igenis ásás hangját hallotta. És igenis ott
voltak azok a földkupacok.

Már csak ezért is hiányolta Liát: ha a lány eljött volna
ma éjjel, és látta volna mindezt, Rossnak nem kellene
most azon tépelődnie, megbolondult-e.

Azon a héten a Winooski folyó lelassult. A  halak
zavarodottan köröztek a vízben, és gyakran partra is
vetődtek. Azoknál a családoknál, ahol volt műholdas adás,
most minden műsor norvégul jött be. A  színészek
szájmozgásához egyáltalán nem illettek a szavak, épp,
mint a régi Godzilla-filmekben. A  comtosooki
szupermarketben hibásan számolt mind a négy
elektronikus pénztárgép – amelyeket a gyártó
katalógusából rendeltek meg, és nemrég szállítottak ki –,
így egy fürt szőlő 45 dollárba került, fél kiló sárgadinnye 1
centbe, az egércsapdát és a halrudacskát pedig ingyen



adták. Azok, akik ezekről a furcsaságokról beszélgettek,
azon kapták magukat, hogy a mondat közepén
elfelejtették, mit is akartak mondani, helyette a
nyelvükön a mondandójuktól függően a cukor édes vagy
épp a cikória kesernyés íze terült szét.

Bőrgyógyászhoz járni kínszenvedés volt.
A  bőrgyógyásznál tett vizit egyrészt arra emlékeztette
Ethant, milyen fura szerzet, másrészt egész nap fent
kellett maradnia, hiszen az orvos akkor rendelt, amikor ő
rendszerint aludt. A  kezelés után pedig külön móka volt
látni, ahogy az anyja mosolya megrepedezik, akár a főtt
tojás héja. Az anyjának ilyenkor mindig komoly
erőfeszítésébe tellett teljesen átlagos gyerekként tekinteni
rá.

Ma három rákelőző elváltozást távolítottak el az
arcáról. Az orvos folyékony nitrogénbe mártotta a
fülpucoló végét, majd Ethan homlokára, illetve orrára
nyomta. Annyira csípett, hogy a fiúnak a könnye is
kicsordult, és most már viszketett is.

Az anyja beparkolt a kertbe. Ross bácsi nem volt otthon
– a kocsija eltűnt. Ethan egyedül is kicsatolhatta volna a
biztonsági övet, ő azonban inkább megvárta, amíg az
anyja kinyitja az utasülés ajtaját, és kicsatolja.

–  Jól vagy? – kérdezte halkan, mire Ethan bólintott, és
kikászálódott a kocsiból. A  kezét az anyja kezébe
csúsztatta, úgy lépdeltek fel a tornácra. Erre már hónapok
óta nem volt példa, hiszen ha valakinek jóval kevesebb



idő jut, mint másoknak, akkor igenis hamarabb fel kell
nőnie.

A szobájában Ethan úgy hámozta le magáról a ruhákat,
mintha olvadós cukorka ragadt volna rá. Magára rángatta
a pizsamáját, és belenézett a tükörbe. Még nem jöttek elő
a hólyagok – majd holnapra. Az arca azonban már most is
úgy festett, mint egy földgömb: a lefagyasztott kinövések
helyén vöröses, foltos kontinensek alakultak ki.

Mielőtt észbe kapott volna, mit tesz, az ökle már
lendült, és összezúzta a tükröt. A  karján vér folyt le, a
fejében azonban egyetlen gondolat cikázott végig: most
már nem kell szembenéznie magával.

– Ethan? – kiáltotta az anyja. – Ethan! – Hamar ott volt
mellette, és a kézfejét az ágyról lerántott lepedőbe
bugyolálta.

– Mi történt?
–  Sajnálom – Ethan az anyja karjába simult, és előre-

hátra hintázott. – Sajnálom.
– Most bezzeg gazsulálsz…
– Mit csinálok?
– Azt jelenti, hogy kedvesen hízelegsz.
Ethan kitépte a kezét.
–  Akkor miért nem azt mondod? – kiabálta. – Miért

használod egyfolytában ezeket a hülye szavakat, amiket
senki nem ért? Miért nem mondja meg nekem senki az
igazat, úgy, ahogy van?

Az anyja értetlenül meredt rá.
– Mégis mit akarsz hallani, Ethan?



A fiú annyira sírt, hogy az orra is eleredt.
–  Hogy egy szörnyeteg vagyok. – Az arcát a kezébe

temette, és a vért szétmaszatolta az állán. – Nézz rám,
anyu. Nézz csak rám!

Az anyja mosolyt erőltetett magára.
–  Ethan, kicsim, nagyon elfáradtál. Már rég ágyban

lenne a helyed. – A  hangja megnyugtatóan, simogatóan
csengett, akár a sűrű, langyos méz. Ethan érezte, hogy
lassan szertefoszlik az ellenállása. Az anyja óvatosan
lefejtette az arcáról a kezét, és a fürdőszobába vezette,
hogy lemossák a sebeket.

– Nem hiszem, hogy össze kellene varrni – hümmögött
az anyja. Gézzel átkötötte a kezét, aztán visszakísérte a
hálószobájába. Ethan bemászott az ágyba, és a tekintete a
falra tévedt, ahol az imént még a tükör volt.

– Egy kis alvás után sokkal jobban érzed majd magad –
nyugtatgatta az anyja, de Ethan nem tudta, hozzá beszél,
vagy magához. – Valami klasszat csinálunk, ha majd
felébredsz. Talán elővesszük a teleszkópot, és
megkeressük a Vénuszt… vagy elejétől végéig megnézzük
a Csillagok háborúja-videókat… Azt már régóta szeretted
volna, igaz?

Az anyja a földön guggolva szedegette a tükör
darabkáit. Ethan eltűnődött, vajon tudja-e, hogy közben
potyognak a könnyei.

Ethan szemére nem jött álom, bármilyen fáradt volt is.
A keze és az arca is lüktetett a fájdalomtól. Várt, amíg már
nem hallotta a földszintről az anyja matatását, aztán



kimászott az ágyból, és benyúlt az asztala alá, ahol az
anyja figyelmetlenségből otthagyott egy kis
háromszögletű tükördarabkát.

Ethan az arca elé emelte a szilánkot. Egyszerre csak
egy-egy apró részletet látott a tükörben: az orra hegyét,
egy szemöldököt, egy szeplőt. Így már el tudta képzelni,
hogy ha egymás mellé teszi a részleteket, egy teljesen
átlagos fiú lesz belőlük. Így már el tudta képzelni, hogy ő
valaki egészen más.

Eli rémülten riadt fel álmából, és alig kapott levegőt.
A szobáját betöltötte az édeskés almaillat. Hiába dörzsölte
a szemét, hiába forgolódott, nem tudott megszabadulni a
szeme előtt lebegő képtől: már megint ugyanaz az
asszony jelent meg előtte.

Eli ismerte a hangját, holott egyszer sem hallotta
beszélni. Tudta, hogy vékony heg húzódik a bal
fülcimpája alatt, és hogy az ajka íze vaníliával kevert
balszerencse.

Eli édesanyja hitt az álmok erejében. Amikor Eli
kisgyerek volt, az anyja mesélt neki a szent életű
nagyapjáról, aki megálmodta a saját halálát. Egyszer a
nagyapja elaludt, és álmában egy havas hegycsúcsot
látott, a tetején pedig egy sólymot. A sólyom belekapott a
felhőkbe, és a nyakánál fogva egy kígyót húzott ki – húzta,
egyre csak húzta  –, míg végül kiderült, hogy a hüllő
farkára egy üres teknőspáncél van erősítve. Ha
megrázták, a csörgése a halált harangozta be. Három



hónappal később, egy ünnepi szertartás után Eli nagyapja
három másik férfival együtt a kegyetlen hóvihar miatt
egy szent hegyen ragadt. Csak napokkal később találtak
rájuk, összefagyva. A  holttestekhez egy sólyom vezette
oda a mentőcsapatot éles vijjogással.

– Amikor ébren vagyunk – mondogatta Eli édesanyja –,
azt látjuk, amit látnunk kell. Álmunkban azonban
meglátjuk mindazt, ami valóban ott van.

Eli régebben eltűnődött, vajon az anyja megálmodta-e,
hogy egy fehér emberhez megy majd férjhez; vagy hogy a
cukorbetegség lassan végez vele. És vajon azt tudta-e,
hogy az egyetlen fia inkább levágná a fél karját, mint
hogy elfogadja az indián hiedelmet, miszerint az álmok
jóval többet jelentenek néhány őrült neuron kisülésénél?

Az asszonynak, aki a sötétben jött el hozzá, olyan szeme
volt, akár a tenger csiszolta zöld üvegnek, amit Eli egyszer
Rhode Islanden, a parton talált, és most a fürdőszoba
ablakában tartott.

Az álláig húzta a paplant, és visszahanyatlott a párnára.
Igen, valószínű, hogy be van indulva. Azért álmodik
gyönyörű nőkről, mert már egy ideje nem volt része
ilyesfajta örömökben.

Amint elszenderedett, még megfogalmazódott benne,
hogy ha így lenne, akkor talán bikiniben képzelné el a
nőt, vagy ami még jobb, meztelenül egy szaunában, nem
pedig úgy, ahogy ő látta: teljes ruházatban, a földön
kuporogva, amint zokogva szedegeti össze egy különös
kirakós darabkáit.



A  velőtrázó, éles sikolyra Meredith Lucy szobájába
rohant. Jaj, ne! – gondolta. Mostanában minden olyan
normális volt.

A  nagyanyja már ott volt, épp Lucy csatakos haját
simította félre a homlokából, és a fülébe duruzsolta, hogy
minden rendben van.

–  Nem hagyja abba – szólalt meg kétségbeesve Ruby
nagyi. – Mintha nem is hallaná, amit mondok.

Meredith a két kezébe fogta Lucy arcát, és egészen
közel hajolt hozzá.

–  Lucy, figyelj ide! Minden rendben. Nincs itt semmi,
ami bánthatna. Érted?

Mintha ellebbent volna egy fátyol, Lucy tekintete
kitisztult, és mintegy varázsütésre elnémult. Amint
ráébredt, hol van, és mi történt, magzatpózba
gömbölyödött, és a fejtámlához tolta magát.

– Látjátok? – suttogta. – Ott van.
Meredith és Ruby közé mutatott, ahol nem volt semmi.

Aztán befészkelte magát a paplan alá.
– Az akarja, hogy segítsek neki keresni.
– Micsodát? – kérdezte Meredith.
Lucy azonban már begubózott, és egy szót sem szólt.

Meredith egész mellkasa fájt; a szíve ólomsúllyal húzta
lefelé.

– Nagyi – szólalt meg, de a hangja idegenül csengett. –
Vigyáznál rá, kérlek?

Meredith válaszra sem várva a szobájába indult.
Felkapta a telefont, és elővette a kis névjegykártyát az



éjjeliszekrénye fiókjából. Kivárta a hosszú kicsengést,
aztán üzenetet hagyott dr. Callowaynek. Megadta magát.

Amikor Ross este tizenegykor megérkezett a Pike-
birtokra, Lia már várta.

– Késtem? – kérdezte Ross hanyagul, mintha előre tudta
volna, hogy Lia várni fogja. Miközben beüzemelte az
eszközeit, a szeme sarkából figyelte a lányt. Valami
megváltozott benne – talán egy kicsit határozottabb volt.
Ross épp ezért nem akarta szóba hozni a múltkori
elválásukat, nehogy megint elbátortalanítsa. Inkább
magával hívta, és megmutatta neki, hol látta két napja a
különös földhányásokat. Megmutatta az elektromágneses
mezőt mérő műszerét, amelyet aznap délután szállítottak
ki neki. Ha Lia szeretne szellemekre vadászni vele, akkor
legyen. Ez még mindig jobb, mint a semmi.

Lia könnyedén végigsimította az állványra szerelt,
messzeségbe néző videókamerát.

– Az apámnak is van kamerája – mélázott Lia. – Bár az
övé nagyobb. Testesebb.

–  Ez itt digitális. – Ross a kis tisztásra pillantott. Máris
úgy érezte, történik ott valami. – Ha leülünk, és
türelmesen várunk, talán szerencsénk lesz.

– És… én is maradhatok?
– Azt hittem, ezért jött.
Lia nem felelt, egyszerűen letelepedett Ross mellé a

fagyos földre. Nyugtalansága gardedámként ült kettejük
közé. Ross eltűnődött, mitől retteghet Lia – attól, hogy



talán szellemet lát, vagy hogy a férje utánaered.
– Jól van? – kérdezte.
Lia bólintott. Egy elemlámpa halvány fényét leszámítva

teljes sötétségben üldögéltek. Lia átkulcsolta a térdét, a
szoknyája eltakarta a bokáját. Az elektromágneses
műszer felé pillantott, amelynek mutatója meg sem
moccant.

– Szóval az iránytű mutatója – kezdte – akkor lendül ki,
ha itt van egy szellem?

–  Pontosabban akkor lendül ki, amikor egy szellem
materializálódik. Az elektromágneses mezőt a
halmazállapotok közti átmenet zavarja meg.

– Ezt nem értem – vonta fel a szemöldökét Lia.
– Ha a szellem láthatatlan, aztán egyszer csak testet ölt

(vagy fordítva), akkor búgni kezd a műszer.
Ekkor bensőséges csend borult rájuk, telis-tele

kérdésekkel, amelyeket egyikük sem akart elsőként
feltenni. Egy idő után Ross már nem is a természetfeletti
hangokat figyelte, hanem Lia finom szuszogását. Hirtelen
ráeszmélt, milyen közel ül hozzá. Ha megvonja a vállát,
hozzá is érhetett volna. Sőt, akkor is, ha mély levegőt
vesz.

Ross már egy évtizede nem érzett ilyet. Minden
figyelmét lekötötték a testét átjáró érzések, és magában
elrebegett egy imát, hogy egy rajta kívül álló esemény –
mondjuk egy földrengés vagy egy cunami – végre
eltünteti a kettőjük közti távolságot. Oly régóta kereste
már a szerelme szellemét, hogy most zavarodottan



konstatálta, mennyire megbabonázza a mellette üldögélő
hús-vér nő. Lia azonban férjnél volt, ő pedig valójában
Aimeere vágyott.

De mi a helyzet, ha Lia közelében nem azért fogta el a
bizsergés, mert meg kell mentenie a lányt, hanem mert
talán épp Lia az, aki megmentheti őt? Mi a helyzet, ha
Comtosookba vetődve nem is egy szellemet kellett
megtalálnia… hanem ezt a lányt itt mellette?

Aimee elment. Lia itt van…
A  furcsa gondolat befészkelte magát a fejébe, és

olyannyira felzaklatta, hogy egyszer csak felállt, és az
elemlámpa fényköréből kilépve egyszerűen faképnél
hagyta Liát.

– Történt valami? – kérdezte a lány lélegzet-visszafojtva.
Nem – gondolta Ross. Hála istennek. Elindult körbe a

tisztás mentén.
– Érez valamit?
– Nem – felelte Ross. Vagy mégis.
Lia felkelt, és besétált a sötétbe.
–  Én igen – motyogta. – Mintha minden olyan… éles

lenne.
Amint Lia elment mellette, Rosst enyhe szellő csapta

meg. A lány szoknyájának szegélye súrolta Ross kezét, aki,
mielőtt még észbe kapott volna, utánanyúlt, ám a finom
anyag úgy folyt ki az ujjai közül, akár a víz.

Ross szíve szaporán vert, majd kiugrott a helyéből.
Különös volt, hogy oly sok évvel a szerelme halála után
most egy ilyen egyszerű, e világi dolog kelti fel a



figyelmét, mint egy nő térdkalácsa.
Mindig azzal áltatta magát, hogy Aimeevel felépítették a

saját külön kis világukat; hogy Aimee sokkal jobban
ismerte őt, mint bárki más. De igazság szerint Aimee talán
rá sem ismert volna a mostani Rossra. A  bánat
megváltoztatta őt: azt, ahogy beszélt, és azt is, ahogy a
forgalmas utcán a járókelőket kerülgette. Aimee
megértette, mi tette boldoggá Rosst.

Lia azonban szemlátomást azt értette meg, mi törte
össze a szívét.

Ekkor hirtelen csecsemősírás hasított a néma csendbe.
– Hallotta ezt? – suttogta Lia, és a keze Ross csuklójára

kulcsolódott.
Igen. Ross is hallotta, de aztán látta, hogy Lia már nem

a távoli hangot figyeli. A  lány felkapta a zseblámpát, és
egyenesen a Ross karján éktelenkedő hegekre irányította.

– Ó… – nyögte.
A  zseblámpa nagy csattanással a földre esett, sötétbe

borítva mindkettőjüket.
Ross ugyan nem látta Liát, de tudta, hogy a ruhaujja

alatt a saját régi sebeit tapogatja.
– Miért nem mondta el?
–  Nem kérdezte. – Ross a zsebébe nyúlt, majd

cigarettára gyújtott. Az arcát halvány fény vonta be.
– Mikor? – tette fel Lia az egyszerű kérdést.
–  Régen. Amikor azt gondoltam, nekem már nem

maradt semmi ezen a világon. – Mélyen a lány szemébe
nézett, majd fogta a parázsló cigarettát, és a karjához



nyomta, csak hogy a lány megszánja. – Még ma is azt
gondolom.

Legnagyobb meglepetésére azonban Lia nem is próbált
közbelépni. Türelmesen várt, amíg Ross eldobta a csikket,
és a karján haragosvörösen hólyagzott fel a bőr.

–  Nem is azért jöttem el ma, hogy szellemet lássak –
vallotta be Lia. – Azért jöttem, mert amikor magával
vagyok, akkor nem otthon ülök egymagam, és nem azon
vívódom, hogy kést, tablettát vagy mérget használjak. –
Ross karján égnek állt a szőr, amint Lia az ajkát a füléhez
szorította. – Ross – súgta –, mondja el, mi van a túloldalon!

Ross egyszer már érezte magát így: zsongott a feje,
fájdalom járta át a testét, mintha minden sejtje szét
akarna robbanni. Később, amikor magához tért, az
orvosok elmondták neki, hogy belécsapott a villám. Ekkor
finoman megérintette Lia állát. Ha ennyire tisztán látsz
engem – gondolta –, akkor biztosan valóságos vagyok.

Kicsit odébb az elektromágneses mérőműszer jelezni
kezdett. Idővel olyannyira felerősödött a zúgás, hogy
Rosst is kizökkentette a gondolataiból. Még soha nem
tapasztalt ennyire erős jelzést – valami közeledett.
Teljesen érthető volt: a szellem annak az energiának a
segítségével materializálódott, amely Ross és Lia között
szikrázott fel.

Ross odébb kúszott, megragadta a műszert, és
hunyorítva próbálta leolvasni, hol áll a mutató.

– A lámpát! – szólt oda Liának.
Egy szempillantás múlva azonban a zseblámpa a



lábánál koppant. A műszer mutatója lejjebb ereszkedett, a
zúgás is alábbhagyott. Ross még soha nem tapasztalt ilyen
egyértelmű jeleket, amelyek mind egy szellem jelenlétét
bizonyították, de ebben a pillanatban talán még azzal sem
törődött volna, ha egy szellem odasétál hozzá, és
bemutatkozik neki. Ő azt akarta látni, Lia mit szól ehhez
az egészhez.

Bekapcsolta az elemlámpát, és körbejártatta a fényét,
de Lia már nem volt sehol.

Nem ez volt az első alkalom, hogy valaki elszalad a
paranormális nyomozás kellős közepén. Lia félelmének
azonban semmi köze nem volt a szellemekhez. Ugyanaz
rémítette meg, mint Rosst – az, amitől Ross még mindig
egész testében reszketett: a tudat, hogy életében
másodszor is olyasvalaki után vágyakozik, akit nem
kaphat meg.



Negyedik fejezet

Comtosook lakói kezdték megszokni, hogy mostanában
bármikor bármilyen furcsaság megeshet. A hátizsákokba
és a női táskákba esernyők kerültek a vörös eső miatt,
amely vérzivatarként zúdult a városra, és miután
felszáradt, finom, vörös port hagyott maga után. Hiába
csomagolták be a porcelánedényeket, azok pontban
délben megrepedtek a polcokon. Az anyák felébresztették
a gyermekeiket, és éjfélkor együtt csodálták meg, ahogy a
rózsabokrok virágba borultak.

Idővel a nadrágokon felfeslett a varrás, és a szavak
táncolni kezdtek a könyvek lapjain. A  víz, akárhogy is
melegítették, nem forrt fel. A  városlakók néha úgy
ébredtek reggel, hogy nem volt múltjuk – aztán amikor
kimentek a reggeli újságért, a saját emlékeikbe botlottak,
amelyek legombolyított pamutfonálként hevertek a
járdán. Az asszonyok kinyitották a szárítógépet, és
döbbenten látták, hogy a fehérneműk madártollakká
változtak. A  hús megromlott a fagyasztóban. A  kék szín
többé senkinek nem tetszett.

Voltak, akik ezeket a furcsaságokat a globális
felmelegedés vagy a balszerencse rovására írták. Amikor
azonban Abe Huppinworth a vegyesboltjába lépve azt
tapasztalta, hogy a polcokon az összes áru fordítva, sőt



fejjel lefelé sorakozik, hangosan megjegyezte, hogy talán
az Otter Creek Passnál járkáló indián szellemnek köze
lehet a dologhoz. Az a három vásárló, aki akkor épp a
boltban tartózkodott, beszámolt erről a szomszédjának, és
mielőtt beköszöntött volna az este, Comtosook összes
lakójának az járt a fejében, hogy talán legjobb lenne
békén hagyni azt a birtokot.

Rod van Vleet nem igazán akarta hallani Ross Wakeman
beszámolóját. Ha valóban járt arra szellem – bármilyen
nevetséges volt is ez az egész  –, mégis hogyan oldhatná
meg a problémát? A házat lebontották; a munkásai épp a
romokat és a törmeléket pakolták konténerekbe.
A  Redhook-csoport igenis fel fogja húzni az
üzletközpontot, nem számít, hányan írják alá a helyiek
közül a különféle petíciókat. A végén még Rod kénytelen
lesz papot hívni, hogy tartson ördögűzést a bagelezőben,
amelyet itt nyit. A  lényeg az, hogy a szellemről lehet
vitázni, az építkezésről azonban nem.

Rod oldalát azonban mégiscsak furdalta a kíváncsiság,
vajon tényleg megzavarták-e azt a bizonyos szellemet.
Tudni szerette volna, hogy az építkezésnek valóban köze
van-e ahhoz, hogy az ételek íze olyan, akár a fűrészpor, és
hogy a fogkeféje minden áldott este eltűnik.

–  Azok az izék… – Rod a tévé képernyőjére mutatott,
ahol az éjszakai erdő szemcsés képén kékes vonalak és
lebegő fénygömbök jelentek meg. – Ezek az izék itt
szellemek lennének?



A szíve mélyén nagyon is megkönnyebbült. Nem tudta
pontosan, mire számított, de nem erre. Néhány fénypont
meg buborék senkinek nem fog ártani. Az üzletnek
legalábbis nem fognak keresztbe tenni.

Ross Wakeman egész egyszerűen sarlatán volt.
Szeretett volna a figyelem középpontjába kerülni, és Rod
felkérése igencsak kapóra jött neki.

–  Ez nem maga a szellem – magyarázta Wakeman  –,
hanem a hatás, amit a szellem a berendezésre gyakorolt.
Amikor a birtokon jártam, a zseblámpa számtalanszor
kialudt, több alkalommal is felvettem ilyen
fényjelenségeket, és az elektromágneses mezőt mérő
műszerek jelzései is egyértelműek voltak.

– Ez csupa hókuszpókusz – intette le Rod. – Nincs közte
semmi konkrétum.

– Csak mert valamit nem lehet pontosan bemérni, még
nem jelenti azt, hogy nincs ott. – Wakeman megvonta a
vállát. – Gondoljon bele, egy ingatlan értékét sem lehet
pontosan bemérni.

–  Dehogyisnem. Egy ingatlan pontosan annyit ér,
amennyit az emberek hajlandók fizetni érte.

–  Nos, egy szellemet pedig azzal lehet megmérni,
mennyire hajlandók az emberek hinni benne.

Ebben a pillanatban felpattant az építkezésen álló
lakókocsi ajtaja. Van Vleet megfordult, és három
feldühödött munkagépvezetőt látott. A  gépeik úgy
pihentek a telken, akár három békésen alvó
dinoszaurusz.



Egyikük, a hangadó mellkason bökte Van Vleetet.
– Felmondunk!
– Nem mondhatnak fel, még be sem fejezték a munkát.
–  A  fenébe a munkával! – Lekapta a sapkáját, és

kihívóan Van Vleethez vágta. – Egyszerűen az őrületbe
kergetnek.

– Mi történt?
– A legyek – szólalt meg egy másik munkás erős francia

akcentussal. – Egyenesen a fülünkbe repülnek, és
összevissza sugdosnak. – A kezével kis köröket írt le a füle
mellett. – Szí-szí-szí.

– És amikor az ember lecsapná őket – vette vissza a szót
a társa –, már nincs is ott semmi.

A harmadik társuk némán keresztet vetett.
Ross krákogott egyet, mire Van Vleet odakapta a fejét.
–  Biztos vagyok benne, hogy semmi különös nem

történt – nyugtatta meg őket. – Csak a szél lehetett. Vagy
valami vírusról van szó.

–  Akkor rohadtul ragályos lehet, mert az abenakik is
hallották. Az öreg megfejtette, mit sugdostak a legyek, és
le is betűzte nekünk: CS-I-DZS-I-SZ. Ez egy indián szó, ami
annyit tesz: csecsemő.

–  Még szép, hogy az öreg ilyen ostobaságokat hord
össze! – kiáltott fel Van Vleet. – Azt akarja, hogy tűnjenek
el innét. Azt akarja, hogy a nagy ijedségtől azt tegyék,
amit most meg is tettek: hogy leszálljanak a gépekről, és
abbahagyják a melót.

A férfiak egymásra sandítottak.



– Nem ijedtünk meg. De amíg nem szabadul meg ettől a
szellemtől, inkább keressen magának másik
munkásbrigádot.

Búcsúzóul még odabiccentettek, majd egyszerűen
kisétáltak az építkezésről.

– Hol is tartottunk? – kérdezte Ross.
Van Vleet felkapta a telefont.
–  Újabb munkásokat kell keresnem – mondta. – Most

nincs időm trécselni.
Ross megrántotta a vállát.
– Ha szüksége lenne rám, tudja, hol talál meg – mondta,

és már ott sem volt.
Rod bepötyögött egy számot, és kivárta az üzenetrögzítő

hangját. Tekintete a villózó tévéképernyőre tévedt.
Wakeman itt felejtette a felvételt. Vagy – gondolta Rod az
egyik fénycsíkra pillantva – talán készakarva hagyta itt.

A vér az arcába csapódott.
Meredith épphogy kilépett az épületből, amikor a vörös

folyadék beterítette a haját, majd végigfolyt az arcán és a
nyakán.

– Hány kisbabát gyilkoltál meg ma? – kiabálta az egyik
tüntető.

Meredith kitörölgette a vért a szeméből. Az édeskés
illatból ítélve nem valódi vér volt, hanem valamilyen
epres gyümölcspüré. Az ő munkahelyét nem érte annyi
támadás, mint a közeli abortuszklinikát, de a tiltakozók
velük szemben is ugyanolyan kritikákat fogalmaztak meg.



Meredith munkája többek között abból állt, hogy
eldöntötte, melyik embrió maradhat életben, és melyik
nem, márpedig ezt az abortuszellenzők sehogyan sem
tudták megemészteni.

– Majd akkor gyertek hozzám, ha kiderül, hogy meddők
vagytok! – morogta Meredith a bajsza alatt a tüntetők kis
csoportjának, majd megszaporázta lépteit az autója felé.

Igazából azt akarta mondani – bár ezt csak akkor
gondolta végig teljesen, amikor már beült a biztonságot
jelentő autóba, és beindította a légkondit  –, hogy ő jóval
többet tud ezekről a tüntetőkről, mint amennyit
bármelyikük is tudhat róla. Kilenc évvel ezelőtt elsétált
egy sor tüntető előtt, akik pontosan ilyen arckifejezéssel
sorakoztak fel, mint a mostaniak, mintha a szentéletűség
csupán egy halloweeni maszk lenne rajtuk. Aznapra
lemondta az összes genetikai tanácsadását, mert tudta,
hogy hiába lesz délutánra elég jól a munkához, képtelen
lesz leülni, és más szülőkkel a gyermekeikről beszélni
azok után, hogy ő elvetette a sajátját.

Meredith még jól emlékezett, hogy a klinikát a fém és a
mentolos szájöblítő szagának furcsa elegye járta át.
A  székeken gubbasztó lányok szinte gyermeknek tűntek,
az ember nem is értette, hogyan gömbölyödhet a hasuk.
Arra is emlékezett, hogy már meg is kötötte a kórházi
hálóing hátulján az első két masnit, amikor végre
eldöntötte, hogy mégsem vág bele.

Arra gondolt, mi van, ha a terhesség mégsem olyan
rémületes hiba, mint ahogy gondolta? Mi van, ha nem is



olyan rossz az időzítés? Mi van, ha ez a gyerek épp jókor
jön, hogy felrázza őt? Nem számít, hogy a kicsinek nincs
apja. Meredith apja is lelépett, amikor ő négyéves volt.
A  szülei elváltak, és ő az évek során mindössze
néhányszor találkozott az apjával. Ő  volt az élő példa
arra, hogy az ember nagyon is klasszul fel tud nőni az
édesanyjával, feltéve, ha jó anyja van. Ha Meredith nem is
tudja az élők sorába visszahozni Luxe-ot, legalább
lehetőséget kapott, hogy megmutassa neki, mi mindent
tanult tőle. Igen, elhatározta, hogy biztonságos kis fészket
épít a lányának, és szeretetben neveli fel.

Miután felöltözött, zsebre vágta a visszakapott pénzt, és
kisétált a klinikáról, az egyik tüntető egy vödörnyi művért
öntött a nyakába. Az volt az utolsó csepp a pohárban:
Meredith a gallérjánál fogva megragadta a fickót, és az
arcába ordította, hogy nem is vetette el a gyerekét. Aztán
összeroppant, és ott zokogott az idegen férfi ölelő karjai
között.

A  tüntetők süteménnyel kínálták, termoszból meleg
kakaót töltöttek neki, és leültették egy puha plédre.
A férfi, aki nyakon öntötte, a saját száraz ingjét ajánlotta
fel neki. Aznap délután Meredith valódi hős lett.

Közel egy évtizeddel később a visszapillantó tükörben
figyelte az összeverődött csoportot. Azt kívánta, bárcsak
lenne mersze visszasétálni, és kérdőre vonni őket: vajon
ők soha nem hoztak az életükben olyan döntést, ami
aztán megváltoztatta a jövőjüket? Legszívesebben
bekísérte volna őket a laborba, ahol oly sok egészséges



embrió várakozott, és elmagyarázta volna nekik, hogy
számtalan olyan élet van, amit nem érdemes élni. Hogy
nem kegyetlen, hanem nagyon is emberséges dolog
életekről dönteni.

Meredith végül kigurult a parkolóból, és hazaindult.
Tudta, hogy otthon a lányát a kanapén elnyúlva, az
antipszichotikumoktól bódultan találja majd. A forgalmas
utakon veszélyesen cikázott a sávok között, és merészen
vágott be a behemót teherautók elé. Ahol tehette, tövig
nyomta a gázpedált, és úgy száguldozott, mintha a
vakmerőségével meggyőzhetné magát, hogy még ennyi év
után is van benne annyi, hogy megmentse Lucyt.

Ross a sürgősségi osztályon ült, és az automata ajtón
belépő betegeket kémlelte. Amikor csak belépett valaki, és
nem Lia volt az, egyre inkább megkönnyebbült. Már két
napja itt rostokolt. Ennyi idő alatt összebarátkozott az
ügyeletes ápolónőkkel, és kiderítette, hogy sem Lia
Beaumont, sem Jane Doe néven nem vettek fel beteget a
kórházba. Ezért aggódott leginkább – azt gondolta, Lia
talán önmaga ellen fordul, vagy a férje bántalmazza őt,
mielőtt Rossnak esélye lenne beszélni vele.

Mindenáron meg akarta mondani neki, hogy már nem
emlékszik, milyen volt Aimee szeme. Lia talán
különösnek vélné, hogy ezzel áll elő. Pedig nyolc éven át
Ross olyan élénken látta maga előtt Aimee szemét, mintha
a szerelme ott lett volna mellette – a finoman metszett
mandulaformát, a közepén csillogó fahéjszínt és a hosszú



pillákat, amelyek álmában árnyékot vetettek az arcára.
De amióta Lia akkor éjjel Ross arcához érintette az ajkát,
és a fülébe súgott, Ross képzeletében Aimee arca
egybeolvadt Liáéval.

Ross hiába öltözött át naponta akár háromszor is,
mindig érezte a rózsaillatot.

Meg akarta csókolni őt.
Akarta, és pont.
Tudta, hogy kettőjükre nem vár boldogság. Nem akarta

tönkretenni Lia házasságát. Nem akarta döntésre
kényszeríteni. Csak tudni szerette volna, hogy jól van, és
nem épp egy pengével a csuklóján üldögél egymagában
valahol Comtosookban.

Egyszer csak egy nő sietett oda a nővérpulthoz. Úgy
vonszolta maga mögött a kisfiát, mintha valamilyen
húzós játékot rángatna.

– Egy beteg után érdeklődöm – mondta. – A neve Ross
Wakeman.

Shelby hangjára Ross rögtön felkapta a fejét, és
odakiáltott neki.

Elsőként Ethan fordult meg, aztán Shelby.
–  Ross! – Shelby félelemtől eltorzult arccal rohant oda

hozzá.
Ethan a nappali védőruhájában volt, tetőtől talpig

bebugyolálva, nehogy a fény bárhol is érje a bőrét. Az
arcát, legalábbis ami látszott belőle, vöröses foltok
tarkították.

Shelby tekintete Ross arcáról a karjára siklott.



A csuklójára.
–  Mi a baj? Mióta vagy itt? Jézusom, Ross, miért nem

hívtál?
Aztán meglátta a cigarettacsikk okozta égésnyomot Ross

alkarján. A  felhólyagosodott seb erősen váladékozott,
Shelby nem is mert hozzáérni. Talán Ethanre
emlékeztette.

– Shel, hidd el, jól vagyok!
– De hiszen kórházban vagy.
–  Tudom. Csak kerestem valakit. Azt hittem, talán

megsérült.
– Te is megsérültél.
– Az semmiség. Baleset volt.
Shelby nem hitt neki, ez a napnál is világosabb volt.
– De jól vagy? Biztosan? – faggatózott.
– Egészen biztosan.
–  Nagyszerű – felelte Shelby, majd teljes erőből pofon

vágta.

Az elmúlt két napban, vagyis amióta az öccse eltűnt,
Shelbynek az jelentette a legnagyobb elégtételt, amikor a
pofon után Ross arcán vörösen kirajzolódott a kéznyoma.
Korábban összevissza telefonálgatott, hátha valaki látta
Rosst, Comtosookban azonban alig-alig ismerték őt.
Shelby még a rendőrséget is feltárcsázta, de Rochert
nyomozó felvilágosította, hogy eltűnt személyről csak az
eltűnését követő két teljes nap elteltével lehet bejelentést
tenni. Ezért fényes nappal fogta Ethant, beautózott vele a



városba, beugrott a kávézóba, sőt felkereste Rod van
Vleetet is, aki utoljára látta Rosst tegnap reggel.

– Jézusom, Shel! – Ross fájdalmasan dörzsölte az arcát. –
Én is örülök neked.

–  Te kis rohadék! – szűkült össze Shelby szeme. – Van
egyáltalán fogalmad arról, merre jártam? Úgy értem, a
szokásos helyek után, amiket végigfésültem az öcsémet
keresve, aki nyom nélkül felszívódott, és még azt a
szívességet sem tette meg, hogy üzenetet hagyjon, hova
ment, és mikor jön vissza?

–  Az autóútnál voltunk, a híd alatt – kotyogott közbe
Ethan. – Találtunk egy döglött sirályt. Klassz volt.

Shelby feje vöröslött, majd szétrobbant a dühtől.
Legszívesebben jól megcibálta volna a testvérét, hogy
tanuljon belőle.

–  Igen, elmentünk a hídhoz. Tudod, ha esetleg úgy
döntöttél volna, hogy leugrasz.

–  Már mondtam – sóhajtott ernyedten Ross. – Nem
fogom kinyírni magam.

Shelby megragadta Ross karját az égési seb mellett.
– Akkor ez micsoda?
–  Ez elég elfuserált öngyilkossági kísérlet lenne, nem

gondolod?
Shelbynek könnyek gyűltek a szemébe, és ettől még

dühösebb lett.
–  Örülök, hogy szerinted ez vicces – csattant fel. –

Tudod, talán tényleg hülye vagyok, de szerintem a
szeretteim tartoznak nekem annyival, hogy ha eltűnnek,



akkor valahogy a tudtomra adják, hogy nem holtan
fekszenek egy út menti árokban. – Shelby megtörölgette a
szemét. – Örülök, hogy nem akarod megölni magad, Ross,
de engem rohadtul kicsinálsz.

– És a sirálynak – rángatta meg Ethan Ross ruhaujját –
az egyik szeme ki volt csipkedve.

–  Kérlek, most már állj le, és ne aggódj miattam! Soha
nem kértelek rá – dohogott Ross.

– Tudod jól, hogy ez nem elhatározás kérdése.
–  Akkor legalább olyasvalakiért aggódj, aki rászolgál

erre.
– Te nem?
– Annyira nem, mint te – vágott vissza Ross. – Az isten

szerelmére, Shel, úgy élsz, mint egy éjszakai állat.
Ethanen kívül mindenki mástól elzárkózol. Nincs egyetlen
barátod sem, aki beugrana egy kávéra, legalábbis senki
nem jött, amióta nálad vagyok. Randid sem volt vagy…
Jézusom, az utóbbi tíz évben még a pápának is több
kalandja volt, mint neked. Negyvenkét éves vagy, de úgy
csinálsz, mintha hatvan lennél. Kicsinálod te magadat,
ehhez nincs rám szükséged.

Shelby eltökélte, hogy nem omlik össze, legalábbis nem
itt, a sürgősségi osztályon, nem Ross, és főleg nem Ethan
szeme láttára. Az öklét összeszorítva igyekezett
visszanyerni az önuralmát.

– Befejezted? – kérdezte kimérten.
Ross megfogta a nővére kezét, és megvárta, amíg a

szemébe néz.



– Shelby, nem fogom megölni magam. Megígérem.
– Már korábban is megígérted, Ross – suttogta Shelby. –

Aztán kiderült, hogy hazudtál.
Aimee halála után Shelby tudta, hogy az öccse a

szakadék szélén egyensúlyoz. Látta rajta, hogy
álmatlanságtól szenved, és hogy a ruhái lógnak rajta.
Látta, hogy hiába beszélget másokkal, gondolatban
egészen máshol jár. Ő  volt az, aki pszichológust ajánlott
Rossnak, és időpontot is kért a rendelésre. Aznap este a
vacsoránál Ross elmesélte, milyen jó volt a
pszichológusnál, és köszönetet mondott Shelbynek.
Amikor néhány napra rá Shelby rátalált az erősen vérző
Rossra, Ross még hang nélkül odasúgta neki, hogy
sajnálom, mielőtt elveszítette volna az eszméletét.

Kiderült, hogy Ross el sem ment a pszichológushoz.
– Kérlek, mondd meg, most miért higgyek neked?
Ross a távolba révedt, és a tekintete egy plakátra tapadt,

amely szervadományozásra szólított fel. Aztán elkezdett
mesélni egy nőről, aki eltűnt. Rémült… törékeny…
gyönyörű… különös… Ross az óvatosan egymásra pakolt
jelzőkből imbolygó kártyavárat épített, amely bármelyik
pillanatban összedőlhetett. Mindketten úgy érezték,
mintha ez a bizonyos Lia Beaumont reszketőn,
bátortalanul ott állt volna kettejük között.

Shelby fülét megütötte egy szó.
– Házas? – ismételte.
– Retteg a férjétől.
– Ross…



Ross megrázta a fejét.
– Nem arról van szó – szögezte le, de Shelby tudta, hogy

nem mond igazat. Csak abban nem volt biztos, hogy ezt
Ross is tudja-e. – Aggódom érte. Nincs hova mennie.
Szeretne megszabadulni a férjétől, de nem tudja, hogyan.
Azt hiszem… azt hiszem, talán megpróbál végezni
magával.

Na, milyen érzés? – gondolta Shelby, de mielőtt
kimondta volna, meglátta az öccse arcát. Shelby nagyon
jól ismerte ezt a kifejezést, amely az ő arcára is kiült már
ezerszer – amikor felpillantva meglátta a napot, vagy
amikor az édesen alvó fia sebhelyes arcára nézett.
Rossnál is látta már ezt az arckifejezést az öngyilkossági
kísérletei után. Néha, amikor az ember szembetalálja
magát a valósággal, és falba ütközik, rádöbben, hogy
nincs mód megkerülni a falat. Beleszeretett ebbe a nőbe –
gondolta Shelby. És már megint a vesztébe rohan.

– Ross, nem menthetsz meg mindenkit – suttogta Shelby
finoman.

Ross hátrahőkölt, mintha Shelby újabb pofont kevert
volna le neki.

– Csak egyszer – felelte lágyan. – Annyira jó lenne csak
most az egyszer.

Ezzel talpra ugrott, kisietett a kórházból, és futott, olyan
messzire az emlékeitől, amilyen messzire csak tudott.

A  nap tűzokádó sárkányként nyelte el a nagybátyját
abban a pillanatban, ahogy Ross kilépett az üvegajtón.



Ethan a szék lábát kezdte rugdalni, amibe az egész sor
beleremegett, hiszen a székek össze voltak kapcsolva. Az
édesanyja ott ült mellette, arcát a kezébe temette, épp,
mint amikor a Péntek 13-at nézték, és nem bírta
végignézni, ahogy az egyik szereplőt halálra késelik.

–  Mi történt Ross bácsival? – kíváncsiskodott Ethan. –
Ha az a valaki nincs itt a kórházban, az jó hír, nem?

Az anyja nagyokat pislogott.
– Te is hallottad.
– Ja. De nem nagyon értettem.
Az édesanyja nagyot sóhajtott, és Ethan tudta, hogy épp

matekozik magában: a fia tényleges életkorát
megszorozta az érzelmi érettségével, és az eredményt
elosztotta a gyermekkori ártatlanság állandó osztójával.

– Egyszer megpróbálta megmenteni valakinek az életét,
de közben elveszítette azt, aki nagyon fontos volt neki. –
Shelby megszorította Ethan kezét. – Tudod, Ross bácsi
autóbalesetet szenvedett a menyasszonyával, akit el akart
venni feleségül. Ross bácsinak nem lett komoly baja, így
ki tudta húzni Aimeet a kocsiból, és az út szélére vitte. De
a másik kocsiban, abban, amelyik nekik ment, még
mindig be volt szorulva a sofőr. Ross bácsi ezért otthagyta
Aimeet, és odaszaladt megnézni, jól van-e az illető.

–  És Aimee meghalt – sóhajtott Ethan, amint a fejében
helyére került a kirakós utolsó darabkája is.

–  Igen. Aimeen nem látszott, milyen nagy a baj, Ross
bácsi ezért úgy gondolta, nem lesz gond, ha egy percre
magára hagyja. De Aimee belső szervei nagyon véreztek.



Kórházba vitték, de az orvosok már nem tudtak rajta
segíteni.

–  Mint ahogy rajtam sem tudnak – tette hozzá
egyszerűen Ethan, mire az édesanyja elfordította az arcát.

Ethan lóbálni kezdte a lábát, és vele mozgott az egész
széksor.

– Anyu, Aimee rendbe jött volna, ha Ross bácsi mellette
marad?

– Nem, kicsim.
– És ezt Ross bácsi is tudja?
– Azt hiszem, igen.
Ethan egy pillanatig elgondolkodott.
– Nem az ő hibája volt, hogy Aimee meghalt.
Az édesanyja úgy fürkészte Ethan arcát, mintha örökre

az emlékezetébe akarná vésni minden apró vonását.
– Előfordul, hogy ettől egy kicsivel sem lesz könnyebb.

Lucy rengeteget aludt. Néha azt álmodta, hogy alszik, és
ilyenkor látta magát az ágyon feküdni. Máskor azt
álmodta, hogy kergetik, de a lába egyszerűen nem bírja a
tempót. Egyszer azt képzelte, hogy egy óriás megette, ő
pedig bekucorodott az óriás őrlőfogának mélyedésébe, és
csak aludt és aludt.

Továbbra is szokott sikoltozni álmában, de a torka
túlságosan kifáradt ahhoz, hogy kipréselje a sikolyt.

Előfordult, hogy egy-egy hang késként hasította ketté az
álmokat. Az anyja kérlelte, hogy keljen fel, és egyen egy
falatot. Ruby nagyi áradozott, mennyivel jobban néz ki



Lucy, nézzenek csak oda, milyen pirospozsgás az
arcocskája! Lucy egészen távolról hallotta őket. Egy mély
kútba zuhant, és épp a hátán lebegve bámult a napba.

A szemhéja belsejére arcokat festettek: az anyjáét, Ruby
nagyiét és az asszonyét, aki meg-megjelent előtte. Az, aki
kötélen lógott a fáról, aki az ágya mellett ácsorgott, és aki
most is ott ült mellette a kanapén, olyan közel, hogy Lucy
lába egészen átfagyott tőle.

Lucy ráébredt, hogy ennek az asszonynak már rég el
kellett volna tűnnie. De amióta a gyógyszert szedte, még
az eddigieknél is tisztábban jelent meg előtte – jól látta a
kékes bőrét és a szemét, amelynek sarkában
álomfoszlányként ült meg a bánat. Most már nem is tűnt
olyan ijesztőnek. Sőt, mintha tudta volna. Ez az asszony
megértette, milyen érzés a szeretteink előtt állni úgy, hogy
ők nem látnak bennünket.

Elit még soha életében nem hívták ki ilyen különös,
fordított rongálási ügyhöz. Rod van Vleet ugyanis
bejelentette, hogy a lebontott házat valahogy újjáépítik.
Egyik napról a másikra ott termett a földszinti helyiségek
összes fala. Van Vleet szerint csakis az abenakik tehették.
Azt kérte a comtosooki rendőrségtől, hogy munka közben
érjék őket tetten.

Eli Watsonra pillantott, akinek szemlátomást
meggyőződése lett, hogy a bőségesen alkalmazott
kutyanyál vegyi anyagai feloldják az utasülés melletti
ablakot. Az imént ellátogattak az abenakik táborába, ahol



Az Thompson kivételével mindenki aludt, mint a bunda.
Nem sokkal később, amint Watson kíséretében
megérkezett a Pike-birtokra, Eli előtt nyomban világossá
vált, mi aggasztja Van Vleetet: az ideiglenesen felhúzott
drótkerítés mögött a lebontott ház mintha magát
rakosgatná össze.

Mellette Watson szűkölve menekült.
–  Ijedős dög – morogta Eli, majd lenyomta a

drótkerítést, és átlépett felette. A  ház a törött csontokra
emlékeztette: a tartó- és födémgerendák rosszul forrtak
össze, valahogy mégis elbírták a súlyt. És ami még
furcsább volt, nemcsak a gerendák álltak, de a földszinti
falakat tessék-lássék módon már be is vakolták. Ezt a
munkát egy egész brigád csak hetek alatt tudta volna
elvégezni; egyik napról a másikra képtelenség volt
ekkorát haladni.

Eli óvatos léptekkel elindult az üvegszilánkok meg a
kőtörmelék között, Watson pedig összeszedte a
bátorságát, és a nyomába eredt. A bejárati lépcső egyelőre
hiányzott, így Eli kénytelen volt felmászni az
ajtónyíláshoz. A  zseblámpájával körbepásztázta a házat.
Helyenként még hiányzott a falakról a vakolat, és az
ajtónyílások sem voltak kialakítva rendesen, de a ház
stabilan állt. Eli orrát friss festék szaga csapta meg.

–  Ha ezt az indiánok csinálták – súgta halkan
Watsonnak  –, megeszem a kalapom. Ami, ha már itt
tartunk, biztosan finomabb lenne, mint a kaják a
hűtőnkben.



Minden szobába belépett, óvatosan, hátha nem tartják
meg a repedezett padlódeszkák. Amikor megzörgette a
lépcső korlátját, az nyomban le is dőlt. A  cipője alatt
elmozdultak a lépcsőfokok. Amikor lehajolt, látta, hogy
még nem is voltak odaszögelve.

A Pike-rezidencia emeleti szintje kezdetleges állapotban
volt. Az egyik fal helyén hatalmas lyuk tátongott, és fent is
csak a tágas, csillagos égbolt látszott. Mindössze két
helyiség készült el: a folyosó végén egy tágas hálószoba és
a mellette lévő fürdő. Eli talpa alatt vakolat- és
üvegdarabok ropogtak. Néha-néha Watsonra pillantott,
hogy lássa, nem történt-e baja.

Egyszer csak vízcsobogásra lett figyelmes, mire a
fürdőszoba felé vette az irányt. Eszébe jutott, mit
álmodott előző éjjel. Ez alkalommal a titokzatos nő egy
ajtót nyitott ki. Fehér fürdőköpeny volt rajta, a fejére
pedig kék törölközőt csavart, mintha az imént szállt volna
ki a zuhany alól. Úgy nézett rá, mintha Eli mindenre
tudná a választ.

Watson lekuporodott, és nyüszíteni kezdett, aztán
felugrott, és leiramodott a lépcsőn. Nyomában szanaszét
potyogtak a kilazult deszkák.

–  Szép kis rendőrkutya vagy! – dohogott Eli a
fürdőszobába lépve. A  vízcsobogás hangosabb lett, de a
zseblámpa fényénél hiába keresett csapokat vagy akár
vezetékeket. Egyszer csak a szemébe vakított a lámpa
fénye, mire Eli hunyorogva sietett oda a falon függő
tükörhöz. Kész csoda volt, hogy egy ilyen törékeny tárgy



túlélte a rombolást, tekintve, hogy máris rengeteg
üvegdarabka állt Eli cipője talpába. A  tükör csupa pára
volt. Eli a mutatóujjával finoman megdörzsölte, hogy
legalább egy részét tisztára törölje… de semmi nem
történt. Úgy tűnt, mintha a másik oldaláról párásodott
volna be.

Amint Eli a zseblámpája fényénél meg akarta vizsgálni,
mivel erősítették a falhoz a tükröt, a pára kitisztult, és két
kéznyom jelent meg a tükör mögül. Eli előrántotta a
pisztolyát, és nekiszegezte – minek is? A  falnak?
A  tükörnek? Hogy lehet legyőzni egy ellenséget, akit az
ember nem is lát?

A  szíve a torkában dobogott. A  kezek még nagyobb
erővel nyomódtak a tükör hátuljára, aztán az egyik ujj
jobbról balra, visszafelé betűket rajzolt a párarétegbe: S-E-

G-Í-T-S-É-G.
– A rohadt életbe! – súgta Eli.
A tükör egyszerre kitisztult a szeme előtt, és visszaverte

a rémületét. Eli kitántorgott a fürdőszobából, és
lebotorkált az ingatag lépcsőn, ahol Watson várta.
A  kutyával a nyomában kiviharzott az ajtón, és épp
átvetette magát az építkezés körül emelt drótkerítésen,
amikor az épület egyszerre felragyogott, akár egy
feldíszített karácsonyfa. Olyan hatalmas fényárban úszott
a ház, hogy Eli megpördült, és megbabonázva
gyönyörködött az erdő közepén álló hatalmas
világítótorony álomszerű szépségében.

És mindez egy olyan épületben történt, ahol már húsz



éve nem volt áram.

Ross érezte a halál bűzét, amely a folyosókon terjengett az
ammónia, az ágynemű és a keserű tabletták szagába
vegyülve. A halál a sarokból lesett rá. Eltűnődött, vajon a
lakók, amikor belépnek a gondozási központ ajtaján, még
hátranéznek-e annak tudatában, hogy innen soha többé
nem mennek el.

Azért jött ide, hogy előrelendítse a nyomozást, hátha így
könnyebben száműzi Liát a gondolataiból. Már egy hete
nem látta őt, nem is hallott felőle. Van Vleettől azonban
annál több hívást kapott. Tudta Ross, hogy a Pike-ház
magától visszaépül? Hogy egy zsaru hivatalos jelentést írt
arról, hogy a fények maguktól felkapcsolódtak – pedig a
házban nincs is áram?

Rossnak meggyőződése volt, hogy az ember nem
befolyásolhatja a körülményeket. Bekapcsolhatja ugyan a
biztonsági övet, de a balesetet nem kerülheti el.
A közeledő vonat elé vetheti magát, mégis életben marad.
Évekig várhatja, hogy rátaláljon egy szellemre, aztán
amikor egészen közel van hozzá, egy lánnyal lesz
elfoglalva, és a szellem egyszerűen elkerüli a figyelmét.
Épp ezért azt a tudatos döntést hozta, hogy többé nem vár
Liára. Úgyis akkor bukkan majd fel, amikor a legkevésbé
számít rá.

Váratlanul látogatott el az otthonba, mert nem tudta,
Spencer Pike szívesen látja-e. Most, hogy ott ült szemtől
szemben az öreggel, megesett rajta a szíve. Pike-nak



egyedül a szúrós, kék szemében volt élet. A  teste többi
része rozzant és viharvert volt, olyan göcsörtös, mint a fa
gyökere, amelyet túl szűk helyre szorítottak.

–  Feldughatják a fahéjas mazsolást! – morgott Spencer
Pike.

– Tessék?
–  Micsoda ostobaság, fahéjat meg mazsolát tenni a

bagelbe! Ha engem kérdez, nem mintha engem bárki is
kérdezne, a fenébe is, a bagel nem édes. A  bagel olyan,
mint egy szendvics, az isten szerelmére! Ki a fene ken
lekvárt a sonkára meg a sajtra? – Előrehajolt. – Maga Van
Vleetnek dolgozik, mondja csak meg neki!

–  Valójában nem dolgozom a Redhook-csoportnak –
pontosított Ross.

– Biztosításban utazik?
– Nem.
– Talán ügyvéd?
– Nem.
– Saját bagelezője van?
– Á, nem.
–  Na mindegy – vonta meg a vállát Pike. – Mit akar

tudni?
–  Úgy értesültem, hogy a telek eredetileg a feleségéé

volt… és hogy ön a felesége halála után örökölte meg,
miután nem született gyermekük.

– Ez nem igaz.
Ross felpillantott a jegyzeteiből.
– Ezt olvastam a végrendeletében.



– Akkor sem igaz. Cissynek és nekem volt gyermekünk,
de sajnos halva született.

– Sajnálom.
Pike végigsimította az ölébe terített plédet.
– De ez már jó régen történt.
– Azért vagyok itt, Mr. Pike, hogy megkérdezzem, tudja-

e, kik éltek a birtokon, mielőtt a maguké lett.
– A feleségem családja. Több nemzedéken át öröklődött

anyáról leányra.
– Volt valaha a birtok az abenakik tulajdonában?
Pike nehézkesen fordult Rosshoz.
– A kicsodák?
– Az őslakosok, akik az építkezés ellen tüntetnek.
–  Nagyon jól tudom, kik az abenakik! – Pike arca

céklavörös lett, és csúnya köhögőroham jött rá. Odasietett
egy ápolónő, aki rosszalló pillantással végigmérte Rosst,
majd halkan beszélni kezdett Pike-hoz, míg végül
abbahagyta a köhögést, és a légzése is rendeződött. – Nem
tudják bebizonyítani, hogy valaha oda temetkeztek, igaz?

– Bizonyos… körülmények – fogalmazott óvatosan Ross
– arra engednek következtetni, hogy a birtokot talán
kísértetek járják.

–  Naná, ez így is van. De nem az indiánok kísértenek.
A feleségem ott halt meg a birtokon – tette hozzá Pike, és a
szavai súlyosan, érdesen zengtek.

A  halva született gyerek, Cissy Pike idő előtti halála; a
nyughatatlan, visszajáró lélek – Ross fejében kezdett
összeállni a kép.



– Gyermekágyban?
Pike a fejét rázta.
– Meggyilkolták. Egy abenaki.

Shelby ebédszünetben elsétált a könyvtártól ötpercnyire
álló vegyesbolthoz, ahol rendszerint egy szendvicset vett
magának. Az utóbbi napokban a The New York Times
cikkének köszönhetően a benzinkútnál álló kis boltot
elárasztották az újságírók, akik mind-mind a saját
sztorijukat akarták megírni a birtok körüli, nagy port
kavart vitáról. Shelby egy pillantást vetett Abe
Huppinworthre, aki a virágszirom-takarót söpörgetve
rákacsintott, aztán fogta magát, és a másik irányba indult.

Maga sem tudta, merre megy, aztán egyszer csak a
városházán találta magát. Lottie, a városka jegyzője az
íróasztalánál ült egy fogyókúrás újság fölött.

– Egyszerűen nem értem – pillantott fel. – Azt mondják,
hogy tizenegy pontot kellene ennem, mintha a diéta
valami pingpongmeccs lenne.

Lottie, aki jóval száz kiló fölött volt, amióta csak Shelby
ismerte, most egy mozdulattal becsukta az újságot, és
felkapott egy szál zellert.

–  Tudod, ki találta fel a zöldségeket, Shelby? Maga az
ördög. – Beleharapott a zellerbe. – Nem lenne szabad
fogyókúrába kezdenem, amikor már amúgy is rossz a
kedvem.

– Az újságírók téged is zaklatnak?
–  Folyton idedugják a képüket, és isten tudja, mi után



szimatolnak. Ma délelőtt készítettem egy csomó
fénymásolatot a Pike-birtok adásvételi szerződéséről,
legalább ezzel nem zargatnak. – Megrázta a fejét. –
Gondolom, te még rosszabb helyzetben vagy.

Shelby megvonta a vállát.
– Mi ki szoktuk húzni a telefont.
–  Bárcsak elkotródnának innen! Bárcsak túllennénk

már ezen az egész hajcihőn! Myrt Clooney-tól tudom,
hogy Wally LaFleur papagája Edith Piaf-sanzonokat
kezdett énekelni egyik pillanatról a másikra. És tudod, mi
lett a kávéfőzővel itt, az irodában? Nem tudunk vele
semmi mást készíteni, csakis limonádét. – Lottie Shelbyre
villantott egy mosolyt. – De gondolom, nem azért jöttél,
hogy egy kövér öregasszony sirámait hallgasd. Mit
tehetek érted?

Tíz perccel később azzal az ürüggyel, hogy az egyik
olvasó részére kell valaminek utánajárnia, Shelby már az
alagsorban, a hivatalos dokumentumokkal megpakolt
dobozok között ücsörgött. Az iratokat dátum szerint,
évenként összerendezték, és gumiszalaggal kötötték át,
ám a kupacokat nem tették sorba – 1877-től kezdve
összevissza halomban álltak a megsárgult papírok,
amelyek a comtosooki lakosok születését és halálozását
rögzítették.

Ross nem kérte, hogy segítsen, Shelby talán épp ezért
jött ma ide. Miután a kórházban összekaptak, Ross
mindent megtett, hogy elkerülje a nővérét, de ezt olyan
figyelmességgel palástolta, amitől Shelby szíve még



inkább elfacsarodott: a konyhapulton üzenetet hagyott,
hogy délután négy és öt körül ér majd haza, és miután
megitta a tejet, mindig a hűtőbe készített egy másik
dobozt. Lassan olyan rengeteg ki nem mondott szót
söpörtek a szőnyeg alá, hogy bárki könnyedén
elhasalhatott volna benne. Shelby magában azt kívánta,
bárcsak lenne elég mersze odaülni a kisöccse mellé, és
kimondani neki: Hát nem látod, hogy csakis szeretetből
teszem? De túlságosan félt, hogy Ross erre pontosan
ugyanezt felelné.

Shelby csak arra vágyott, hogy megforduljon a
szerencse, és Ross visszatérjen hozzá. Mivel nem tudta
elmondani neki, mennyire sajnálja, hogy kételkedett
benne, elhatározta, hogy megszerzi ezt az információt,
hátha ez is elegendő bocsánatkérés lesz.

Az 1930-ban történt halálesetek dokumentumai az
ötvenes évek végén túléltek egy beázást, de közülük sok
úgy elázott, hogy Shelby az elhunytak nevét ki sem tudta
venni. A  kartondoboz alját a Városi Újság egy régi
példányával bélelték ki, amely az 1966-os naptárral együtt
jelent meg. „Comtosook – olvasta Shelby – neve az
abenakik kodtozik szavából ered, amely annyit tesz, »ami
rejtve van«. Ez kétségtelenül az Angel Gránitfejtő gazdag
gránitkészletére utal.”

Kétségtelenül – gondolta Shelby.
Kicsit mélyebbre ásott, majd előhúzta az 1932-es

halálesetek papírkötegét. Ezek nem voltak olyan
pecsétesek, de a gumiszalag úgy elmacskásodott, hogy



nyomban szétpattant Shelby kezében. A papírok az ölébe
hullottak, és a szaguk Shelbyt a préselt virágok illatára
emlékeztette. Lassan átlapozta az iratokat. BERTLEMAN, ADA.

MONROE, RAWLENE. QUINCY, OLIVE.
Két papírlap egymáshoz tapadt, de Shelby nyomban

észrevette, hogy mindkettőn ugyanaz a név áll: PIKE. Az
első egy név nélküli, 37. hétre halva született csecsemő
halotti bizonyítványa volt. A  halál beálltának időpontja:
11:32. Az irat hátoldalához Mrs. Pike halotti
bizonyítványa tapadt. A halál beálltának időpontja: 11:32.

Shelbyt az alagsorban megrekedt hőség ellenére is
kirázta a hideg. Nem csak azért, mert ennek a bizonyos
Mrs. Pike-nak, aki a halálakor mindössze tizennyolc éves
volt, még csak az sem adatott meg, hogy a karjába vegye
az újszülöttjét. Még csak nem is azért, mert az
újszülöttnek egy lélegzetvételnyi élet sem jutott. Shelbyt
azért rázta ki a hideg, mert rádöbbent, mi ragasztotta
össze a két papírlapot annyi éven át. Nem volt szakértő,
de ez csakis vér lehetett.

Ruby Weber nem szívesen ismerte be, de bizony őt is
utolérte az öregkor. Mindenkinek azt mondta, hogy
hetvenhét éves, de valójában már nyolcvanhárom volt.
A  csípője olyan nehézkesen mozgott, mint a rozsdás
ajtópánt, a szemét pedig mindig akkor futotta el a könny,
amikor a legkevésbé számított rá. És ami a legrosszabb,
sokszor a mondat közepén elbólintott, és úgy borult le a
feje, nos, mint egy öregasszonynak. Egy nap majd elalszik,



és egyszerűen elfelejt felébredni.
De azt még megvárja, amíg Lucy jobban lesz. Ruby

tudta, hogy a gyógyszer segít a dédunokájának, de ennek
megvolt az ára: Lucy rémálmai valahogy végigkúsztak a
folyosón, és befészkelték magukat Ruby hálószobájába.
Mostanában bármikor elszunyókált, újra meg újra azt a
telefonhívást élte át, amely annak idején tönkretette az
életét.

A  hívás nyolc évvel ezelőtt, egy esős hétfő délután
érkezett. Ruby felvette a kagylót. Azt gondolta, minden
bizonnyal a patika hívja, hogy elkészült a
köszvénygyógyszere; vagy talán a lánya, Luxe telefonál az
üzletből, csak hogy szóljon, néhány percet késni fog.
A  vonal túlsó felén azonban egy szellem hangja szólalt
meg.

Ruby még mindig a telefont szorongatva, egész testében
reszketve üldögélt, amikor Luxe hazaért a bevásárlásból.

– El sem hinnéd, mennyi időbe telt átverekedni magam
a pénztáron. Olyan tülekedés volt, mintha mindenki az
óvóhelyre igyekezne a bombázás elől – mesélte, aztán
Ruby arcát kezdte fürkészni. – Anya? Jól vagy?

Ruby felemelte a kezét, és megérintette Luxe finom
bőrét, amely meleg volt, és sima, akár a kő. Hogy mondja
el az ember a másiknak, hogy ő nem is az, akinek az
gondolta?

Ruby most egy kezet érzett a vállán, amely gyengéden
rázogatta.

– Nagyi! Nagyi!



Ruby képtelen volt megszólalni. A  gondolatait még
mindig Luxe töltötte be, aki a szívéhez kapott, és
élettelenül rogyott össze, amikor Ruby elmondta neki, ki
telefonált; ki is valójában Luxe; és ki nem Ruby. Még
mindig maga előtt látta Luxe viaszfehér, mozdulatlan
arcát a sürgősségi osztály ajtaján keresztül, amikor az
orvos kijött, és elmondta, hogy a szívroham sajnos
végzetesnek bizonyult. Milyen ostoba volt Ruby! Oly sok
éven át vigyázott Luxe szívére, miért is nem vigyázott rá
tovább?

Amikor az anyja meghalt, Meredith Bostonban tanult.
Magánkívül volt, amikor befutott a kórházba, és
hangosan követelte, hogy tegyenek csodát. Ruby kis híján
el is hitte, hogy teljesül Meredith kívánsága, olyan elszánt
düh feszítette. Elképzelte, ahogy Luxe ledobja magáról a
lepedőt, amelyet a vizsgálóasztalon terítettek rá, és
hirtelen felül. Már máskor is történt ehhez fogható csoda.
Ruby maga látta.

Ruby soha nem árulta el Meredithnek, mit mondott
Luxe-nak, mielőtt megállt volna a szíve. De most, hogy
Lucy ennyit szenved… nos, Meredith talán megértené,
hogy egy nő a gyermeke iránti szeretettől vezérelve
egészen ki tud fordulni önmagából.

–  Merry – szólalt meg hirtelen Ruby, és nagy levegőt
vett, hogy végre kiöntse a szívét. – Emlékszel még arra,
amikor meghalt az édesanyád?

– Ó, nagyi! – sóhajtott Meredith. – Hát erről álmodtál?
Meredith kezének hűvös érintése az arcán: mindössze



ennyi kellett Rubynak, hogy ráeszméljen, nem követheti
el kétszer ugyanazt a hibát. Elhatározta, hogy örökre
fátylat borít a múltra. Most már ez az élete. Spencer Pike
egyébként soha többé nem telefonált, és ami Rubyt illeti,
el is mehet a fenébe.

A kutya rettentően bosszantotta Rosst. A csizmájától nem
messze feküdt. Az egész teste elernyedt, kivéve a sötét
gombszemét, amely Rossra szegeződött abban a
pillanatban, amint betette a lábát a nyomozó irodájába, és
azóta még csak nem is pislantott.

–  Mr. Wakeman – szólította meg Rochert nyomozó. –
Kérem, képzelje magát a helyembe! Egy fickó, egy
paranormális nyomozó betéved az utcáról, és azzal áll
elő, hogy újra kellene vizsgálni egy hetven éve történt,
megoldatlan gyilkosságot. És ki fog vallomást tenni? Egy
szellem? Még ha találnék is egy elkövetőt, az illető nagy
eséllyel vagy halott, vagy a kilencvenes éveit tapossa.
Nincs olyan ügyész Vermontban, aki megbolygatná az
ügyet.

Ross a kutyára pillantott, aki a fogát vicsorgatta rá.
A  nyomozó csettintett egyet, mire a kutya a földre
kushadt, akár egy élettelen rongybaba.

– Én úgy vélem, hogy a jelenlegi ingatlanvita okán talán
időszerűbb az ügy felülvizsgálata, mint gondolná. Én csak
annyit mondok: nem mindegy, hogy egy asszony a
szülésbe hal bele, vagy gyilkosság áldozata lesz. Spencer
Pike talán szenilis; az 1932-es halotti bizonyítványok talán



nem pontosak. De lehet, hogy épp ez a kirakós hiányzó
része, hogy végre megértsük, miért érzik úgy az abenakik,
hogy joguk van a fölhöz.

Eli közelebb hajolt, sötét tekintete keményen villant.
– Azért fordult épp hozzám, mert tudja, hogy én is félig

abenaki vagyok, igaz? Azt hiszi, újranyitom az ügyet csak
azért, mert tartozom nekik ennyivel?

Ross a fejét rázta, annyira meglepte a nyomozó
kifakadása.

–  Azért fordulok magához, mert maga az egyetlen,
szolgálatban lévő rendőrtiszt – mondta.

Ettől Rochert szava elakadt, igaz, nem sokáig.
–  Mr. Wakeman, azt hiszem, maga meg én kissé

másként működünk. Maga a megérzései alapján dolgozik,
én viszont kizárólag egyértelmű bizonyítékokra
támaszkodom.

Ross már régen megtanulta, hogy nincs értelme a
szkeptikusokat győzködni. Rengetegen hisznek a
szellemekben, és ha az ember természetfeletti jelenséget
tapasztal, beáll a sorba. A cinikusokra pedig szükség van,
hogy ne legyen túl sok csaló. Rossnak esze ágában sem
volt azzal győzködni Eli Rochertet, hogy szellemek
márpedig léteznek, ugyanakkor nem volt hajlandó ölbe
tett kézzel ülni, és hagyni, hogy a fickó semmibe vegye a
munkáját.

–  Az én munkám és a magáé sokkal több mindenben
egyezik, mint gondolná. Végtére is a bűnügyi helyszínelés
kulcsa is az, hogy a bűnös a helyszínen hagy egy darabkát



önmagából, nem igaz?
–  A  helyszínelők ujjlenyomatokat vesznek, és más… –

Eli Rochert hangja elhalt, és elgondolkodva ráncolta a
homlokát, majd egy pillanatnyi csend után folytatta. – Az
sem változtatna semmin, ha ezt a gyilkossági ügyet
megoldanánk hetven év elteltével. Pike felesége így is, úgy
is halott. A birtok hivatalosan Pike tulajdona, és jogában
áll eladni.

– Az attól függ – hümmögött Ross.
– Mitől?
– Hogy ki követte el a gyilkosságot aznap éjjel.

Eli számára nem volt meglepő, hogy a comtosooki
rendőrkapitányság megőrizte egy ilyen ősrégi,
megoldatlan emberölési ügy aktáját. Ennek nem az volt
az oka, hogy a rendőrség ennyire lelkiismeretesen
számontartotta a megoldatlan ügyeket, hanem az, hogy
ennyire inkompetensek voltak a nyilvántartást illetően.
Őszintén szólva soha senkinek nem jutott eszébe, hogy
kiszelektálja a régi aktákat. Eli lesöpört egy pókhálót a
hajáról, és egy összevissza dobált halomból előhúzott egy
jókora kartondobozt.

Follensbee rendőrfőnököt nem érdekelte, mit csinál Eli
a szabadidejében. Ahogy felsétált az emeletre az
íróasztalához, Eli azzal győzködte magát, hogy nem azért
néz utána a régi ügynek, mert néhány napja olyan
különös dolgokat tapasztalt a Pike-birtokon. És nem is
azért, mert folyton az jár az eszében, hogy nem véletlenül



jelenik meg újra meg újra az álmaiban az a bizonyos
asszony. Egyedül azért veszi elő az ügyet, mert soha nem
oldották meg, és a modern bűnüldözési technikának
köszönhetően esetleg válaszokat találhatnak azokra a
kérdésekre, amelyeket 1932-ben hiába tettek fel.

Watson felpillantott, amikor Eli az irodába lépett, aztán
úgy döntött, nem érdemes felállnia. Közönyösen nézte,
ahogy Eli kiborítja a doboz tartalmát a lepakolt
íróasztalára. Egy kemény fedelű irattartó, egy köteg fotó a
bűnügyi helyszínről, egy papírzacskó, egy szivardoboz és
egy kötélhurok – ezek voltak a dobozban.

Eli a fiókjából előhúzott egy pár gumikesztyűt, és kézbe
vette a kötelet. Nem volt rajta semmi különös; olyan volt,
mint bármelyik vastag, sodrott kötél, amilyet a mai napig
használnak a környéken. Bárki is nyomozott az ügyben
annak idején, szerencsére észnél volt, és nem oldozta ki a
csomót, amely ennyi év után is érintetlen maradt.

Eli kézbe vett néhányat a helyszíni fotók közül. Az
egyiken a fiatalasszony a kötéllel a nyaka körül feküdt a
földön. A  mellkasát és a nyakát véres horzsolások
csúfították, de ezek nem a kötéltől, hanem a hosszú
körmeitől származtak – ki akarta szabadítani magát.
A  másik fotón egy kamra kis tornáca látszott. Eli
közelebbről is megnézte: a tetőn volt egy vastag gerenda.
Abból ítélve, hogy épp alatta egy pocsolya gyűlt meg,
valószínűleg ott lehetett felakasztva a holttest. Egy újabb
képen az áldozat meztelen, csúnyán összekaristolt lába
volt látható.



Eli a barna papírzacskóban egy pecsétes hálóinget és
egy pár női cipőt talált. A  szivardobozban egy nyersbőr
zsinórra fűzött, apró bőrtasak volt, és egy nyárfából
faragott pipa, szép, világoszöld kígyókő fejjel. Eli fogta, és
alaposan szemügyre vette a pipát. Egyszer a nagyapja is
ehhez hasonlót faragott. Amikor beleszagolt, rögtön
megérezte a gyerekkorára emlékeztető édes
dohányillatot.

Nem sokkal később félretette a pipát, és kinyitotta a
rendőrségi jelentést.

ESET SZÁMA: 32-01

VIZSGÁLÓTISZT: F. Olivette nyomozó

ÁLDOZAT NEVE: Cecelia Pike

(más néven Mrs. Spencer Pike)

SZÜLETETT: 1913. 11. 09.

ÉLETKOR: 18 év

LAKCÍM: Otter Creek Pass, Comtosook, VT

A BŰNCSELEKMÉNY IDŐPONTJA: 1932. szeptember 19., éjfél és

reggel 9 óra között

A BŰNCSELEKMÉNY HELYSZÍNE: Pike-birtok,

Otter Creek Pass, Comtosook, VT

 

BŰNCSELEKMÉNY:

1932. szeptember 19-én, délelőtt 9 óra 28 perckor Spencer

Pike professzor (szül. 1906. 05. 13.) felhívta a comtosooki

rendőrkapitányságot, és bejelentette, hogy a feleségét,

Cecelia „Cissy” Pike-ot meggyilkolták. Pike professzor

elmondta, hogy a haláleset az otthonukban történt valamikor

éjfél és reggel 9 óra között. Duley Wiggs nyomozóval együtt

azonnal kiszálltunk a Pike-birtokra, és megkezdtük az ügy

kivizsgálását.

A birtokon Pike professzor fogadott bennünket, aki szemmel

láthatóan feldúlt volt. A jégkamrához vezetett, ahol a



felesége feküdt. Az áldozat hanyatt feküdt a jégkamra előtt.

Az áldozatnál pulzust nem tudtam kitapintani, a test kihűlt.

Ekkor értesítettem a halottkémet.

Az áldozat virágos ruhát és cipőt viselt. A nyakára kötelet

hurkoltak. Mellkasán és nyakán mély, véres sebek voltak

láthatók. A lábszárán számos horzsolás. A tornáctetőn több

vastag gerenda futott végig. Az elsődleges vizsgálatok

alapján megállapítható, hogy az áldozatot az egyik

keresztgerendára akasztották fel. A holttestről és a

helyszínről fényképek is készültek.

A környéket átkutattuk. Az áldozat bal oldalán, a tornácon

egy zsinórra akasztott bőrtasakot találtunk. Alaposabb

vizsgálat után megállapítottuk, hogy a bőrzsineget

elszakították. A tasak valamilyen gyógynövényt tartalmazott.

A tornác alatt egy fából és kígyókőből készült pipát

találtunk. Megállapítottuk, hogy semmiféle olyan eszköz nem

volt a helyszínen, amivel az áldozat egymaga felérte volna a

gerendát.

Pike professzor elmondta, hogy 1931-ben vette feleségül

Ceceliát. Megerősítette, hogy antropológiaprofesszorként

dolgozik a Vermonti Egyetemen. Elmondta, hogy Mrs. Pike

kilenc hónapos terhes volt, és 18-án este kezdett vajúdni.

Pike professzor szerint a szolgálólány segített neki, és

végül este 11 órakor halva született meg a leánygyermeke.

Elmondta, hogy a szülést követően Mrs. Pike kimerült és

levert volt, majd éjfél körül nyugovóra tért. Állítólag ez

volt az utolsó alkalom, hogy Mrs. Pike-ot élve látták.

Pike professzor elmondta, hogy miután a felesége lepihent,

ő a dolgozószobájába ment, és megivott néhány pohárral.

A saját becslése szerint hat pohárka whiskyt fogyasztott

jéggel. Elmondta, hogy a dolgozószobájában, a karosszékben

aludt el, és körülbelül reggel 9 óráig nem is ébredt fel.

Ekkor a feleségéhez indult, de a szobáját üresen találta, az

ablakot betörték. Pike professzor elmondta, hogy átkutatta a

birtokot a feleségét keresve, akit végül a jégkamra előtti

tornácon talált meg, a gerendára felakasztva. Pike professzor

elmondta, hogy egy késsel vágta le a feleségét a gerendáról.

Pike professzornak megmutattuk a talált pipát és a



bőrtasakot. Állítása szerint a tárgyak egy Szürke Farkas

nevezetű abenaki ember tulajdonában állnak. Elmondta, hogy

szeptember 18-án délben erővel kellett eltávolíttatnia Szürke

Farkast a birtokáról. Pike professzor korábban már látta,

hogy Szürke Farkas zaklatja a feleségét. A professzor

elmondta, hogy tudomása szerint az illető egy visszaeső

bűnöző, aki nemrégiben szabadult a börtönből, miután

emberölésért ítélték el Burlingtonben. Pike professzor

elmondta, hogy aznap összetűzésbe került Szürke Farkassal, és

nyomatékosan megkérte őt, hogy hagyja el a birtokát. Szürke

Farkast állítólag ki kellett dobnia a birtokról.

Pike professzornak nem volt tudomása a szolgálólány

hollétéről, aki nem tartózkodott a birtokon, amikor ő reggel

9 órakor felébredt. A lány ingóságai azonban mind a házban

maradtak. A szobájában semmi nem utalt dulakodásra. Pike

professzor elmondta, hogy a tizennégy éves szolgálólány nem

volt olyan fizikai erőben, hogy bánthatta volna a feleségét.

A professzor szerint megijedhetett, amikor a feleségét holtan

találta, ezért nem is csodálkozott, hogy eltűnt.

A halottkém, dr. J. E. DuBois délelőtt 10 órakor érkezett a

helyszínre, ahol megvizsgálta az áldozat holttestét. Az

előzetes megállapításai szerint az áldozat halálát az

akasztás miatt bekövetkezett fulladás okozta.

Eli átlapozta a következő oldalakat is. A ház, illetve Cissy
Pike hálószobájának részletes leírása. Erőszakos
behatolásra utaló jelek. A halottkém jelentése. Jó néhány
ujjlenyomatminta, amelyeket az áldozattól vettek a halála
után. Pike vallomása. Szürke Farkas vallomása, aki
önként jelent meg a rendőrségi kihallgatáson. Azoknak a
férfiaknak a vallomása, akik Szürke Farkas alibijét
igazolták a kérdéses éjszakán. A  Szürke Farkas elleni
elfogatóparancs, amelyet a bíró egy nappal később adott
ki, mindhiába, hiszen Szürke Farkas addigra eltűnt.



Eli tekintete végigjárt a kötélen, a hálóingen és a pipán.
Ezeket legalább elküldheti DNS-vizsgálatra, hogy lássa,
Szürke Farkas hagyott-e bármiféle nyomot maga után.

Eli szórakozottan simogatta Watson fejét. Elképzelhető,
hogy Szürke Farkas azért tűnt el a városból, mert tudta,
hogy újra elítélik majd gyilkosságért. De Eli azt is
lehetségesnek tartotta, hogy Szürke Farkast azért nem
találták sehol, mert mindvégig ott volt az Otter Creek
Passnál, a birtokon, mélyen a föld alatt – Spencer Pike
jóvoltából.

Ami némi iróniával azt is jelentené, hogy a birtok
valóban indián temetkezési hely.

Ross figyelte, ahogy a villámlás összeköti a csillagokat,
mint ahogy egy gyerek köti össze a számmal jelölt
pontokat a rajzon, és eszébe jutott, milyen volt először
meghalni. Nem emlékezett sok mindenre, csak arra, hogy
felnézett a kettéhasított égboltra, felismerte az alkalmat,
és tárt karokkal várta, hogy jöjjön, aminek jönnie kell.
Talán még azt is vissza tudta idézni, milyen égett szaga
volt a hajának, és mennyire megmerevedtek a végtagjai,
ahogy az elektromos áram átfutott rajta. Szívesen
beszámolt volna arról is, milyen érzés átkelni a túloldalra,
milyen látni a tündöklő, fehér fényt, de ha ilyesmi meg is
történt vele, arra egyáltalán nem emlékezett.

Ebben a pillanatban megint felszakadt az ég, és miután
elhalványult a villám, a cikcakkos hasadás még egy ideig
látható maradt. Ez alkalommal a villámlást hatalmas



mennydörgés követte. Ross a homlokán érezte a legelső
esőcseppet.

A  kültéri paranormális nyomozásnak a hőmérsékletet
és az időjárási körülményeket illetően voltak bizonyos
általános szabályai. Nem érdemes a hidegben
kísértetfotót készíteni, amelyről később kiderül, hogy csak
a megdermedt leheletünk van rajta. Ugyanilyen okból
kifolyólag az esőt és a havazást is mindenáron kerülni
kell. Ross időnként durván megszegte ezeket a
szabályokat, a viharok ugyanis olyan hatalmas
atmoszferikus energiát hoztak létre, amivel a szellemek a
szokásosnál jóval könnyebben materializálódtak.
Warburtonéket egyszer Connecticut állam hivatalos
szervei hívták el egy nagy vihar után, egy teherautó
ugyanis elcsapott egy nőt, aki átrohant az autópályán.
A  balesetnek hat szemtanúja is volt, ráadásul a jármű
lökhárítóján jókora horpadás keletkezett, a szóban forgó
hölgy azonban egyszerűen köddé vált. A  levegőben
vibráló energia volt az, érvelt Curtis, amitől olyan masszív
lett a szellem, hogy behorpasztotta a lökhárítót is.

Ross vacsora után berendezkedett a szokásos helyén, a
kis tisztáson, és azt remélte, hogy miután beszélt Spencer
Pike-kal és Eli Rocherttel, talán könnyebben megfejti,
milyen kísértet jár a birtokon, de úgy tűnt, az eső
keresztülhúzza a számítását. Lekapta a kabátját, és a
videókamerára borította. Ebben a pillanatban egy széles
villám szántotta végig az eget, majd tőle nem messze
olyan erővel csapott be, hogy a nedves föld szinte



sisteregni kezdett.
Rossnak esze ágában sem volt feladni és hazamenni.

Még csak nyolc óra körül járt az idő, és amúgy is épp elég
körülményes volt besurranni a birtokra. Át kellett vágnia
az erdős részen, hogy bejusson, a bejárat előtt ugyanis
egymást érték a hírcsatornák furgonjai. Amióta a New
York Timesban megjelent a cikk a comtosooki földvitáról,
a tudósítók úgy nyüzsögtek erre, mint bolhák a kóbor
kutyán, és Ross számára egyre nagyobb kihívást jelentett
elkerülni őket. Idővel aztán belátta, hogy össze kell
szednie a holmiját, és visszacipelni mindent azon az úton,
amerről jött.

Átvetette a kameratáskát a vállán, a zseblámpáját a
rövidnadrágja zsebébe szuszakolta, aztán behúzott
nyakkal nekivágott az erdőnek. A fagyos, eső áztatta föld
csúszott a lába alatt. Amikor beleszaladt valakibe, aki
éppannyira sietősen igyekezett befelé az erdőbe, mint
amennyire ő kifelé, Ross elfojtott egy cifra káromkodást.
Nem, nem kell felfednie magát. Majd azt mondja, hogy ő
is riporter; ki fogna gyanút, ha egyszer kamera van nála?

Ross felnézett, hogy bocsánatot kérjen az illetőtől, de
döbbenten látta, hogy Lia áll vele szemben.

Eli az utóbbi időben megfigyelte, hogy a kutyaeledelnek
finom sülthús-illata van. Hiába nem volt színhús – Eli
tudta jól, hiszen végigböngészte az összetevőket a
konzervdobozon  –, mégis úgy dolgozták fel, hogy ha az
ember közelről megszaglászta, nyomban steak,



bárányborda, kötözött sonka és grillezett hamburgerhús
képe villant fel előtte. Watson igencsak elégedettnek tűnt.
Olyan mohón falt, hogy a füle folyton a tálba lógott. Eli
talán felhívhatná a gyártót, hogy megérdeklődje, milyen
szószt használnak. Talán ő is olyannal locsolhatná meg
azt az istenverte tofut.

Amint megcsörrent a telefon, rögtön a kagyló után
nyúlt.

–  Eli – szólt bele egy női hang. – Hogyhogy otthon
ücsörögsz szombat este?

Eli elmosolyodott.
– És te hogyhogy a munkahelyeden vagy, Frankie?
Frankie Martine igazságügyi genetikai szakértő volt, és

egyben Eli régi barátja. Az államközi kriminalisztikai
konferencián ismerkedtek meg, ahol Frankie az esti ivós
játékban leverte Elit. Frankie Maine államban élt, és Eli
annak idején hiába fogadkozott, hogy meglátogatja őt,
valójában csak két nappal ezelőtt jutott el hozzá, amikor
személyesen elvitte neki a Pike-gyilkosság bizonyítékait.
Elinak nem is lett volna más választása – a főnöke nem
nézte volna jó szemmel, ha az adófizetők pénzét olyan
DNS-vizsgálatra költi, amelyik nem vezet sehova, Frankie
viszont puszta szívességből elvállalta a feladatot.

– Azért vagyok a munkahelyemen, mert az úgynevezett
barátaim ideláncolnak a laborhoz – felelte Frankie. – Te
aztán tudhatnád.

Eli lehuppant egy székre.
– Van valami jó híred számomra?



– Attól függ, neked mi a jó hír. Sikerült DNS-t kinyernem
a pipáról vett nyálból és a kötélen talált bőrsejtekből is.
A  kötélről származó mintában két különböző DNS-profilt
azonosítottam. Az egyik, amit a hurokról nyertem, egy
nőtől származik, feltehetően az áldozattól. A másik, amit
a kötél végén találtam, egy férfié.

– Bingó!
–  Nem egészen – hűtötte le Elit Frankie. – Ez a minta

nem azé a fickóé, akinek a nyálát a pipán találtam.
Eli fejében csak úgy cikáztak a gondolatok: ha a pipa

Szürke Farkasé volt, és ha Szürke Farkas akasztotta fel
Cissy Pike-ot, akkor nem az ő DNS-ének kellene a kötélen is
lennie? Ha nem az övé a minta, az vajon felmenti őt a
gyilkosság vádja alól? És ha valóban nem az ő DNS-e van a
kötélen, akkor kié? Talán a nyomozóé? Vagy Spencer Pike-
é?

– Eli, Eli! – Frankie hangja riasztotta fel a merengésből.
– Hallom, ahogy kattognak a fogaskerekek.

– Bocsánat. – Eli megrázta a fejét, hogy kitisztuljanak a
gondolatai. – És mi a helyzet a gyógynövényes szütyővel?

– A micsodával?
– Azzal a kis bőrtasakkal.
– Ja, azzal! Egyfolytában téves eredményeket kapok. Azt

hiszem, valami tönkremehetett a vizsgálóberendezésben.
– Honnan tudod, hogy tévesek az eredmények, ha még

azt sem tudod, mi lehet az?
–  Egyszerűen furcsa eredmények születtek, ennyi az

egész.



Eli a homlokát ráncolta.
–  Úgy furcsa, hogy földönkívüli-DNS-t találtál, vagy úgy

furcsa, hogy nem kapsz eredményt, mert annyira régi a
minta?

– Úgy furcsa, hogy hagyj békén, mert csak úgy adhatom
le neked a vizsgálat eredményét.

– Mégis mikor kapom meg? – kíváncsiskodott Eli.
– Két perccel később, mint ha hagynád, hogy letegyem a

telefont.
– Köszönöm, Frankie.
–  Ne köszöngesd! – mondta Frankie. – Mire végzek,

talán már nem is akarod majd megköszönni.

Ethan bedugta a fejét a fürdőszobába, ahol az édesanyja
épp habos fürdőt vett.

–  Gyere csak be! – hívta az anyja, mire Ethan beljebb
merészkedett, de közben a tekintetét a padlócsempére
szegezte. Az anyja nyaktól lefelé vastag habba merült, de
akkor is. Ez itt az anyja… márpedig ő bele sem akart
gondolni abba, hogy az anyja meztelen.

– Eth! – kacagott fel az édesanyja. – Nem látszik belőlem
semmi.

Ethan óvatosan odasandított: tényleg nem látszott
semmi. A fehér habból egyedül az anyja arca bukkant elő.

–  Nem tudtam kinyitni ezt – mondta Ethan, és
odatartott egy mogyoróvajas üveget.

–  Ó! – Az anyja elvette az üveget, lecsavarta a tetejét,
majd visszaadta. Az üveg oldala csupa hab lett. – Valami



finomság készül?
–  Mogyoróvajas-mazsolás zellerrudakat csinálok.

A mozizáshoz.
Valami ostoba gyerekmesét kölcsönöztek ki. Ethannek

nem sikerült meggyőznie az anyját, hogy a Még drágább
az életed! című akciófilmet nézzék meg, ami az egyik
kábelcsatornán ment.

–  Mekkora szívás, hogy nem mehetünk ki! – pillantott
az eső áztatta ablakra.

– Ethan!
– Akkor is szívás, ha nem szabad kimondanom.
A csengő hangjától mindketten ijedten rezzentek össze.

Nemcsak azért, mert szombat este fél tízkor senki nem
szokott látogatóba jönni, hanem mert soha senki nem
szokott látogatóba jönni. Ethan látta, hogy az anyja arca
olyan fehér lesz, mint a fürdőhab.

–  Valami… Valami történt Ross-szal – suttogta, majd
feltápászkodott a kádban.

Ethan elkapta a fejét, mert nem akart odanézni. Az
anyja magára kapta a köntösét, egy kék törölközőt csavart
a fejére, majd leszaladt a lépcsőn.

Ethan utánamehetett volna. A  zeller és a mazsola ott
várta a konyhapulton. Ő  azonban egy tapodtat sem
mozdult: a gondolatai egyre csak azon jártak, amit az
anyjából látott, mielőtt elfordult volna – a habokból
kiemelkedő lábfején.

Fogalma sem volt, miért, de amikor meglátta az anyja
lábát… valahogy az az éjszaka jutott eszébe, amikor a



nagybátyjával szellemvadászatra indultak.

Eli a legvadabb álmaiban sem gondolta volna, hogy egy
nap egy paranormális nyomozónak fog segédkezni. Az ő
szemében az nem volt bizonyíték, ami az ember fejében
létezett, csak az, amit a kezébe tudott fogni. A Frankie-vel
való beszélgetés azonban mindent megváltoztatott. Az
állítólagos gyilkos DNS-mintája nem volt rajta a kötélen –
valaki másé ellenben ott volt. Mindez önmagában még
nem ítélt el, illetve nem mentett fel senkit… de a
körülményeket tekintve még ez sem volt kizárva. Eli úgy
vélte, muszáj beszélnie valakivel, aki segít összeszedni a
történet hiányzó darabkáit. És ez a valaki Ross Wakeman
volt.

Ott állt a tornácon, és másodszor is megnyomta a
csengőt, miközben a feje fölött az eső hangosan dobolt a
bádogtetőn. Wakeman ott hagyta Elinál a telefonszámát
és a lakcímét, mondván, „hátha meggondolja magát, és
mégis újravizsgálná az ügyet”. Eli éles szeme nyomban
kiszúrta a falnak támasztott gördeszkát és a citromsárga
gumipapucsot. Meg is lepődött: első látásra Wakeman
nem tűnt vérbeli családapának. Tudta, hogy valaki
biztosan van otthon: a kertben, a kocsifelhajtón egy autó
parkolt, és az egyik emeleti ablakban egy árnyalak suhant
el. Erősen megkocogtatta az ajtót.

– Hahó!
Bentről kattanást hallott, ahogy valaki kinyitotta a

zárat. A  bejárati ajtó tejüveg ablakán át egy kékes foltot



pillantott meg: egy frottírköntös ujját. A  következő
pillanatban feltárult az ajtó, és egy nyugtalan hang szólt
hozzá.

– Segíthetek?
Elinak a torkára forrt a szó. Tehetetlenül, némán

meredt a nőre, akit álmaiban látott.

Ethan felmarkolt egy jó adag habot, és finoman megfújta.
Ehhez hasonló illatot érzett, amikor a kísértetházban
kialudtak a fények. Felkelt, és lekapcsolta a lámpát.
A  fürdőszoba egyik pillanatról a másikra sötétbe borult.
Most, hogy körbevette a finom virágillat, és súlyos pára
nehezedett rá, éppolyan volt, mint akkor éjjel.

Amikor a nagybátyja megkérdezte tőle, látott-e valamit,
Ethan azt felelte, hogy semmit nem látott, mert elbújt.
Egyszer azonban kilesett, és akkor igenis volt ott valami.
A sötétben megmozdult valami. Eleinte arra gondolt, hogy
a nagybátyja az, aki visszajött kintről, de nem ő volt.
Próbálta kivenni az alakot, amelynek olyan vékony volt a
körvonala, akár a horgászdamil. Lehet, hogy egy arc volt,
de az is lehet, hogy valami más. Ezt nem tudta megfejteni
sem akkor, sem később.

Ethan egyetlen dologban volt egészen biztos: eleinte ott
volt a virágillat, aztán eltűnt. Bármi is volt az, Ross bácsi
után ment a kertbe, nem pedig fordítva.

Éles villámlás törte meg a varázst.
– Hát visszajött! – kiáltott fel Ross, de nem látta, hogy Lia



szeme egészen kivörösödött, és egyre csak a fejét rázza.
Igen, Lia visszatért hozzá, és Ross olyan hálás volt ezért a
csodáért, hogy bármit megtett volna, csak hogy ott tartsa
őt maga mellett. Abban a pillanatban biztos volt benne,
hogy szembeszállna száz riporterrel is. Szembeszállna Lia
férjével is. Ha kell, akár a vihart is lecsendesítené.

– Búcsúzni jöttem – szólalt meg Lia.
Rosst mintha arcul csapták volna a szavak. Maga sem

tudta, miért érez úgy a lány iránt, ahogy; miért bizsereg a
bőre, ha vele van; és miért hűl ki az összes ujjbegye. Meg
volt róla győződve, hogy Lia is hasonlóképpen érez. Ross
évekig kereste a választ Aimee halálával kapcsolatban; és
csak nemrég döbbent rá, hogy soha nem a megfelelő
kérdést tette fel.

Mielőtt az ember továbblépne, el kell engednie a
múltat.

– Nem.
Az eső eláztatta Ross haját, és lefolyt az arcán. Nem

tudta, hogyan értesse meg Liával, hogy az elválás közös
döntés, hogy az embert nem hagyhatja el a másik, ha ő
nem akarja elengedni.

Ross két keze közé vette Lia arcát, és megcsókolta őt. Lia
nyelvén kétséget, a szájában fájdalmat ízlelt. Alig győzött
betelni a csókjaival. Liának látnia kellett, hogy a Ross
lelkében tátongó űrt egyedül ő töltheti be.

A  vihar egyre vadabbul tombolt, kékes villámok
cikáztak, és a robajló mennydörgésbe a föld is
beleremegett. Lia egyszer csak kivonta magát Ross karjai



közül, és tágra nyílt, könnyes szemmel nézett rá.
–  Várj! – szólt Ross, a lány azonban sarkon fordult, és

bevette magát a fák közé.
Ross a nyomába eredt, és az erdő sűrűjében fel-

felvillanó fehér gallért követte. Lia átszaladt a csúszós,
fagyos kis tisztáson, ahol Ross általában letáborozott, és
ügyesen kerülgette a földhányásokat, amelyek megint a
semmiből bukkantak elő. Egyszer csak újra eltűnt a
sűrűben.

Ross korábban még nem járt a birtoknak ezen a részén,
legalábbis nem emlékezett rá. Kezdett kifulladni, a tüdeje
minden lélegzetvételnél szúrt, de nem állt meg. Lia
ráfordult egy keskeny ösvényre, amelyet benőtt a bozótos.
A  szúrós tövisek a cipőfűzőjébe akadtak, felsértették a
lábszárát, aztán csodával határos módon egyszer csak
továbbengedték. A  lába alatt a föld kiolvadt, és egy kis
területet többtucatnyi letaposott, fehér rózsa borított.

Lia odakapta a tekintetét, de nem állt meg. Ross, aki le
sem vette róla a szemét, látta, hogy Lia két sírkő között
vág át. Amikor ő is odaért, a csizmája beakadt az egyikbe,
és elhasalt a sárban.

Kifulladva, szédelegve tápászkodott fel. A  kőbe vésett
neveket csak a következő villámlásnál tudta kisilabizálni.
LILY PIKE, 1932. SZEPTEMBER 19., állt a kisebben, a nagyobbon
pedig: CECILIA BEAUMONT PIKE, 1913. NOVEMBER 9. – 1932.
SZEPTEMBER 19.

Ross észrevette, hogy Lia ott áll mellette, és ő is a
sírokat nézi. A  lány lassú mozdulattal a kisebb sírkő felé



nyúlt, de a keze egyenesen átszaladt a kövön. Rossra
pillantott, aki elképedve nézett rá.

Cissy Pike. Cecilia. Lia.
Ross hallott már szellemekről, akik nem tudták, hogy ők

szellemek. És találkozott már olyan szellemvadászokkal,
akiket megharaptak, megütöttek, megpofoztak vagy
meglöktek szellemek. Valahogy mindig azt képzelte, hogy
a legelső szellem, akivel találkozik majd, sejtelmes,
áttetsző kísértetalak lesz, mint ahogy a nagykönyvben
meg van írva, de ha elegendő energia áll egy szellem
rendelkezésére, éppolyan kézzelfogható lehet, mint bárki
más.

–  Ross – szólalt meg Lia, de Ross talán csak a fejében
hallotta a ki nem mondott szót. – Ross?

Lia átnyúlt a síron, a saját sírján.
Ross már akkor tudta, hogy az érintés fájdalmas lesz,

mielőtt még megfogta volna Lia kezét. Lia ujjaitól hűvös
borzongás futott végig a karján. A  lány arca lassan
áttetszővé vált. Ross hamar kitörölte az esőcseppeket a
szeméből, hogy jól lásson, mert ez alkalommal nem
akarta elszalasztani a pillanatot, amikor magára hagyják.



Második rész

1932

Az ember kétféle módon tévedhet.
Elhiheti azt, ami nem igaz,

vagy vonakodhat elhinni, ami igaz.

Søren Kierkegaard
(Makra Júlia fordítása)



Ötödik fejezet

1932. július 4.

A folyóvíz megtisztítja önmagát, a csíraplazma ellenben
nem képes erre.

H. F. Perkins: Vermonti eugenikai program,
első éves jelentés, 1927

Az öngyilkossági kísérletemet követő nap Spencer
emlékeztet, hogy hamarosan indulunk a burlingtoni
ünnepségre. Közben kicseréli a kötést a csuklómon, ahol
olyan mély vágást ejtettem, hogy egy pillanatig úgy
éreztem, pontosan tudom, hol rejtőzik bennem a
fájdalom.

–  Lesznek jövendőmondók is, Cissy – folytatja  –,
tűznyelők, jelmezes felvonulás, és mindenféle
csecsebecsét lehet majd venni. – Elsimítja a kötést, aztán
végre kinyögi, miért kell bemennünk a városba a július
negyedikei ünnepségre. – Az apád ott vár minket.

A  kinti nyomasztó hőségben a pitypangok és a
kúpvirágok bánatosan kókadoznak, Spencer mégis hosszú
ujjú blúzt ad rám, hogy ne látszódjon ki a kötés.

–  Senkinek nem kell tudnia, mi történt – mondja



halkan, én pedig a hajában virító fényes, rózsaszín bőrt
bámulom, míg végül kénytelen vagyok elfordulni. –
Alvajáróként tetted, ennyi az egész. Nem voltál magadnál.

Spencer számára a valóságnál fontosabb az, amit a
világ felé mutatunk. A  cél szentesíti az eszközt. Charles
Darwin tanainak is ez a lényege, és szerintem Spencer
legszívesebben Mr. Darwinhoz imádkozna, ha nem
tartana attól, hogy a templomban a vén csoroszlyák
pogánynak kiáltják ki emiatt. Spencer hosszú ujjai az
állam köré fonódnak.

– Gyerünk, Cissy! – nógat. – Ne okozz csalódást!
Álmomban sem mernék csalódást okozni neki.

Egyszeriben mosolyt varázsolok az arcomra.
– Rendben – felelem.
Legszívesebben odavágnám neki: Ne hívj Cissynek!{*} Ez

csak egy gyenge akaratú ember neve lehet, egy
önbeteljesítő jóslat, ami aztán ide juttatott! Az anyám
Ceceliának nevezett el. A Cecelia gyönyörű név, fülbemászó,
dallamos. Egyszer, amikor egy hivatalos vacsorán vettünk
részt az egyetemen, és egy kicsit fejembe szállt az ital,
megkértem a férjem, hogy szólítson Liának. Leának? –
kérdezett vissza fejcsóválva, mert rosszul értette a nevet.
– De hiszen ő volt az a feleség, aki nem kellett Jákobnak!

Óvatosan talpra segít. A terhességem körül nagy hűhót
csap, a másik nehézségemről azonban egy szót sem
beszélünk. Spencer munkája szorosan kapcsolódik a
mentális egészséghez, már csak ezért sem ismerhetjük be,
hogy bármi közöm lehet azokhoz, akiket a Waterburyben



lévő állami elmegyógyintézetbe suvasztanak be.
Egy olyan embernek, mint Spencer, el sem

mondhatnám, milyen érzés, amikor a tükörbe nézve nem
ismerem fel az arcot, amelyet látok. Nem mondhatom el
neki, hogy vannak napok, amikor az erőmből csak arra
futja, hogy álarcot húzzak magamra, és úgy éljem az
életemet, mintha nem is az enyém lenne. Néha ökölbe
szorítom a kezem, és a körmömet mélyen a tenyerembe
vájom, mert ha kiserken a vér, akkor tudom, hogy
valóságos vagyok.

Elképzelem, milyen lehet egy tutajon kievezni a
végtelen óceánra, és örökre elaludni a perzselő
napsütésben. Bármilyen különös is, számomra
megnyugtató ez az ábránd. Ha egyszer úgyis meghalok,
szeretném én magam eldönteni, hol és mikor.

Miután hosszú évekig mindenki eltaszított, nem nehéz
elhitetni magammal, hogy a világ jobban járna nélkülem.
Spencer szerint ennek a várandósságom az oka, az, hogy
most másképp működik a testem és az agyam, de én
jobban tudom nála. Soha nem éreztem magaménak ezt a
kisvárost, ezt a házasságot, ezt az életet. Én az a gyerek
vagyok, akit utoljára választanak fogócskázni; az a
kislány vagyok, aki hangosan nevet, holott nem is értette
a tréfát; csupa olyan tulajdonságom van, amiket mások
legszívesebben letagadnának.

És mégis, egy új élet növekszik bennem, aki nem tehet
semmiről. És ha az öngyilkossággal az ő életét is kioltom,
akkor két emberrel is végzek, akiket szeretnem kellene.



Spencer nagyon okos; ezt a nagy igazságot használja
adu ászként. Tréfálkozik velem és bókol, így mire
elindulunk a város felé, azon kapom magam, hogy
izgatottan várom az ünnepséget. A levegőben már érzem
a tűzijáték illatát, és hallom a felvonulás tompa zaját.
A  kisbabám úgy ficánkol, akár az ezüstös halak a
Champlain-tóban. Ösztönösen a pocakomra teszem a
kezem. Spencer észreveszi, és az ujjait mosolyogva az
enyémekbe fonja. Útközben végig a jövendőmondón jár
az eszem. Azon tűnődöm, megtalálja-e az anyámat a
kristálygömbjében, vagy csak azt a végtelen szakadékot
látja, amelyet én is látni szoktam, amikor a jövőbe nézek.

Kérdés: Mi a legértékesebb dolog a világon?
Válasz: Az emberi csíraplazma.
Kérdés: Hogyan válhat halhatatlanná az ember
csíraplazmája?
Válasz: Egyedül a gyermeknemzés által.
Kérdés: Mi az ember eugenikai kötelezettsége a
civilizációval szemben?
Válasz: Gondoskodni arról, hogy a saját jó tulajdonságai
átadódjanak a jövendő nemzedékeknek, feltéve, hogy a jó
tulajdonságok nagyobb arányban találhatók meg benne.
Ha valakinek mindent összevetve több a diszgenikus
tulajdonsága, ki kell zárni az utódlásból, és hagyni kell,
hogy a csíraplazma a szóban forgó egyénnel együtt
kihaljon.



Amerikai Eugenikai Társaság: Eugenikai
katekizmus, 1926

A  forróság az utakat is felhevítette: a járda mintha
besüppedne a lépteim alatt. A vászonöltönyös férfiak és a
csinos, nyári ruhás nők kézen fogva sétálgatnak. Egy utcai
standon jeges limonádét árulnak, egy másikon meg piros-
kék-fehér szélforgókat. Az emberek arcán túlságosan
széles a mosoly.

–  Úgy hallottam, délelőtt bokszmérkőzést rendeztek –
szólal meg Spencer. – Egy idevalósi katonát alaposan
helybenhagyott egy ír fickó New York Cityből. – Ezzel az
összeverődött sokaság felé vezet, és a nyakát nyújtogatva
pislog a fejek fölött Burlington előkelő negyede, a Hill felé,
ahol az apám él most, hogy Spencerrel beköltöztünk a
házba, ahol felnőttem. – Nem vall Harryre, hogy ennyit
késik – motyogja. – Te látod őt?

Spencer egy jó fejjel magasabb nálam, és szemüveget is
visel. Én is próbálom az apámat lesni, de a szemem egy
mezítlábas kisgyereken akad meg, aki egy trágyakupac
mellett térdelve épp egy maréknyi aprópénzt szedeget,
amely egy pénztárcából szóródhatott ki. Ő  is ahhoz a
világhoz tartozik, amit én nem ismerek – azokhoz, akik a
város északi részén, a bérlakásokban élnek, néhány száz
méterrel és egy világgal odébb.

– Drágám – köszön rám az apám a hátam mögül, majd
csókot nyom az arcomra. – Elnézést, Spencer – mondja, és
kezet ráz a férjemmel. –  Elidőztem a bokszmeccsnél.



Komolyan mondom, lenyűgöző volt. Ha látnád, milyen
élettani adottságai vannak néha ennek a bevándorló
népségnek…

A  tudomány számomra teljesen idegen, hiába
nevelkedtem tudományos közegben. Az apám, Harry
Beaumont a Vermonti Egyetem biológiaprofesszora.
Spencer antropológiaprofesszorként sok mindenben
egyetért vele a mendeli genetikaelmélettel kapcsolatban.
Mindketten egy bizonyos Henry Perkins professzor
tanítványai. Ő az, aki Vermontban bevezette az eugenika
fogalmát – ez az a tudomány, amely a genetikai
tökéletesítéssel kívánja elősegíteni az emberiség
fejlődését. Régebben Perkins professzor vezette a
magánfinanszírozású Vermonti Eugenikai Programot,
amely a vermonti családok tanulmányozását tűzte ki
célul. A  professzor jelenleg a Vidéki Élet Vermonti
Bizottságán belül önkénteskedik, épp, mint az apám és
Spencer. Az elmúlt években az általuk alapított Emberi
Tényező Bizottsága széles körű felmérésekkel
feltérképezte azokat a vermonti családokat, ahol nagy
számban fordultak elő genetikai rendellenességek,
elmebaj és más problémák, hogy lássák, milyen
összefüggés van egy város társadalmi és gazdasági sikere
és a lakók genetikai állománya között. A  felkutatott
családfákat a szociális munkások, a családgondozók és a
nevelőtisztek rendelkezésére bocsátották. Ezzel a
kutatással és az új sterilizációs törvénnyel Vermont is
csatlakozik azokhoz az államokhoz, amelyek jó példát



mutatnak az egész országnak.
Ez egy izgalmas, előremutató reformmozgalom. Igaz,

Spencer mindig azt mondogatja, hogy Vermontot nem
előre kell vinni, hanem vissza – olyan kellemes vidéket
kell teremtenünk, mint amilyet mindenki maga elé képzel
a Vermont név hallatán: virágzó kisváros fehér
templommal, körülötte zöldellő rétek és az őszi lomboktól
aranyló dombok. Az apám és Spencer az elsők között
ismerték fel, hogy ez a kép igencsak megváltozik, ha az itt
élő népességet gyengébb népcsoportok váltják fel. Az
Emberi Tényező Bizottsága az egyik felmérése során
terepmunkásokat küldött különféle kisvárosokba, hogy
megállapítsák, vajon a város társadalmi és gazdasági
helyzete összefüggésben áll-e a várost alapító családok
összetételével. Nem volt nagy meglepetés, amikor
kiderült, hogy a kevésbé sikeres, elszegényedő
városokban rengeteg olyan család él, amelyek tagjai
elmegyógyintézetbe, javítóintézetbe vagy börtönbe
kerültek. A  gyengeelméjűséget és a bűnözői hajlamot
okozó gének természetesen továbböröklődnek az
utódokra – és ezek az adatok mind-mind ott szerepeknek
azokon a genetikai ágrajzokon, amelyeket az apám
hajdanán az étkezőasztalunkon terített szét. Ha ezt a
népességet megtalálják, és közbelépnek, mielőtt még
szaporodnának, Vermont visszanyerheti régi, békés, festői
jellegét.

Az ideális vermonti család. Spencer folyton azt
hangoztatja, hogy a terepmunkásai ezt keresik. Az



olyanok, mint mi.
Amióta férjhez mentem, én is igyekszem kivenni a

részem a munkából. A Gyermeksegítő Társaság bizottsági
tagja lettem, beléptem az Amerikai Forradalom Leányai
szervezetbe, az egyházkerületünkben pedig én vagyok a
nőegylet titkára. De ezek a nők a bubifrizurájukkal, a
válltöméseikkel és a hátul varrott harisnyájukkal mind
ugyanúgy beszélnek, mind ugyanazt mondják; néha még
a vonásaik is összemosódnak. És én nem tartozom
közéjük.

Néha eltűnődöm, mi lett volna, ha nem megyek hozzá
Spencerhez, ha főiskolára megyek, és mondjuk
terepmunkásként csatlakozom az eugenikai programhoz,
épp, mint Frances Conklin és Harriet Abbott. Boldogabb
lennék? Ezek az asszonyok mind-mind részesei a
mozgalomnak, amely megteremti Vermont jövőjét. Ők
mind értékes munkát végeznek.

Spencer szerint bizonyos nőknek az a feladatuk, hogy
megváltoztassák a világot, másoknak pedig az, hogy
összetartsák azt. És persze vagyunk mi, akik egyszerűen
nem is akarunk itt lenni ezen a világon, mert tudjuk, hogy
bármennyire is igyekszünk, mindig kilógunk a sorból.

Az apám átkarolja a vállam.
–  És hogy van a kis fiúunokám? – kérdi, mintha előre

tudnánk a baba nemét.
–  Erős, mint a bivaly – feleli Spencer. – Egész álló nap

rugdossa Cissyt.
Mindenki ragyog a boldogságtól. Senki nem említi az



édesanyámat, igaz, a beszélgetés során mintha
mindegyikünk az ő nevét kerülgetné. Vajon a születésem
előtt én is olyan erős voltam, mint a bivaly? Ez lehetett a
baj?

A  verejték végigcsorog a mellem között és a hátam
közepén. A kalapom alatt viszket a fejbőröm.

– Asszonyom – szólít meg valaki. – Jól van?
Egy öltönyös fiatalember az, a hajtókáját piros szegfű

díszíti. Gondosan oldalra fésült haja vörösesbarna, akár a
sűrű melasz. A kezét óvatosan a karomra teszi.

– Kissé sápadtnak tűnik – mosolyog rám. – Szebb, mint
bármi, amit ma láttam itt, de mintha nem érezné jól
magát.

Mielőtt azonban felelhetnék neki, Spencer közénk áll.
– Valami mondanivalója van a feleségemnek?
Az illető megrántja a vállát.
–  Igazából az egész nagy sokaságnak van

mondanivalóm.
Ahogy fellép az emelvényre, még rám kacsint.
–  Jövőre talán neked kellene szembeszállnod ezzel az

írrel a bokszmérkőzésen – fordul apám Spencerhez.
– Meg is teszem, ha nem hagyja békén Cissyt – Spencer

hangját azonban hamar elnyomja a szóban forgó
úriember tiszteletet parancsoló baritonja.

– Hölgyeim és uraim! – jelenti be a szónok. – Champlain
legendája!

Rövidesen hatalmas tömeg gyűlik össze a kis
színpadnál, hogy megcsodálják a történelmi jelmezes



előadást. Zenészek indián dallamokat játszanak,
miközben négy félelmetes irokéz harcos jelenik meg. Igazi
félmeztelen vademberek, az arcukra és a mellkasukra
széles csíkokat festettek. Amikor megérkezik Champlain,
és szembeszáll az algonkin harcosokkal, a könyörtelen
támadásban elég egyszer elsütnie a puskáját, és holtan
rogy össze minden ellenség.

– A vademberek sötét kora – zengi a szónok – véget ért
ezen a jelentős órán. Amint a hatalmas Champlain átkelt
a tengeren… a káoszból rendet teremtett.

A  színészek meghajolnak, a közönség lelkesen tapsol,
aztán idővel szétszéled a tömeg.

–  Most mit csináljunk? – kérdi Spencer. – Van egy
baseballmeccs és egy motorcsónakverseny. Vagy talán
nézzük meg a vásárt?

A  bámészkodók mögött, az emelvény túloldaláról egy
férfi figyel engem. Éppolyan sötét a bőre, mint az
indiánoknak, akik a színjátékban vettek részt, a szeme
pedig olyan szurokfekete, hogy csakis valamiféle csapda
lehet. Nem mosolyog, és még csak illemből sem leplezi,
hogy engem bámul. Képtelen vagyok elfordulni, még
akkor sem, amikor Spencer megfogja a vállam.

– Cissy?
–  Nézzük meg a vásárt! – felelem, és csak remélni

tudom, hogy megfelelő választ adtam.
Amikor visszafordulok az emelvény felé, az illető már

nincs ott.



Szabadság és egység.
Vermont állam jelmondata

A  Shelburne Street nagy részén kiállítási területet
alakítottak ki. Miközben a lelátón ücsörögve Bertie Briggs
csodás táncoló cicáit figyeljük, a programfüzettel
legyezem magam. Kiszabadítom a nyakamból a lucskos
fürtjeimet, amelyeket aztán igyekszem a kalapom alá
tűrni. A  hónaljamnál kiütköző izzadságfoltok rettentően
zavarnak.

Bizonyára Spencer is szenved a hőségtől, mégis
elegánsan és méltóságteljesen feszít a csíkos öltönyében.
Az apámmal együtt szóba elegyednek a cigányokkal, akik
a portékáikat kínálgatják – kosarakat, dísznek szánt
miniatűr hótalpakat, gyógynövényes főzeteket. Nyáron a
folyó és a tó partján táboroznak, de közülük sokan
Kanadában telelnek. Nem valódi cigányok, hanem
indiánok, csak azért nevezik őket cigányoknak, mert
folyton vándorolnak, sötét a bőrük, népes családokban
élnek, és gyakran népesítik be a börtönöket és a
javítóintézeteket.

–  Feltámadtak az izmaeliták – motyogja a bajsza alatt
Spencer.

Perkins professzor ezeket a cigányokat tanulmányozta
a programja során – többek között egy olyan törzset, ahol
rengeteg volt az elmebeteg, és egy elfajzott kis ágat, akik a
kis csónakjaikon éltek, és mindenki csak úgy emlegette
őket: a kalózok. A különbség ezek között a családok között



és mondjuk köztünk tisztán genetikai. Egy semmirekellő
apának semmirekellő lesz a fia is. Egy könnyűvérű
anyának könnyűvérű lesz a lánya is.

– Még két operációt végeztek az elmegyógyintézetben –
meséli az apám. – És kettőt a börtönben.

Spencer elmosolyodik.
– Ez csodás hír!
–  Igen, ebben reménykedtünk. Azt hiszem, az összes

beteg önként fog jelentkezni, ha megértik, hogy az
egyszerű beavatkozás után nyugodtan élhetnek.

Ebben a pillanatban Bertie Briggs egyik nőstény
macskája a kifeszített drótkötélre merészkedik. A  kis
mancsai reszketnek a kötélen, legalábbis én úgy képzelem
– a látásom néha elhomályosul. Lehajtom a fejem, és nagy
levegőket veszek, nehogy elájuljak.

A  lelátó oldaláról egy kis kéz nyúl az ölembe, de nem
tudom eldönteni, hogy csupa mocsok, vagy egyszerűen
sötét a bőre. Egy gyűrött papírdarabot tesz a lábamra,
amelyet egy hold és több csillag díszít. INGYENES

JÖVENDŐMONDÁS – MADAME SOLIAT. Mire felpillantok, a fiúcska,
aki a cetlit adta, már beleolvadt a tömegbe.

–  Megyek, megkeresem a mosdót – szólok oda
Spencernek, és talpra állok.

– Elkísérlek – jelenti ki Spencer.
– Magam is tökéletesen elboldogulok.
Végül nagy nehezen elenged egyedül, de előtte még

letámogat a tribün lépcsőjén, és megmutatja, merre
induljak.



Amikor biztosan tudom, hogy már nem figyel, sarkon
fordulok, és az ellenkező irányba megyek. Előveszek egy
szál cigarettát a kis táskámból – Spencer szerint a nők
nem dohányozhatnak  –, és belépek Madame Soliat
sátrába. A  kis sátor fekete, a függönyökre sárga
textilcsillagokat varrtak. A jósnő ezüstös turbánt visel, és
mindkét fülében három-három ezüstkarika csillog. Az
asztala mellett egy farkaskutya liheg, a nyelve piros, mint
egy tátongó seb.

–  Üljön már le! – szól rám az asszony, mintha
megvárakoztattam volna.

Nincs előtte sem teafű, sem kristálygömb. Még csak a
tenyerem után sem nyúl.

–  Ne féljen! – szólal meg végül mélyen zengő, férfias
hangon, amikor már azon vagyok, hogy felkelek, és
otthagyom.

– Nem félek. – Elnyomom a cigarettámat, és felszegem
az államat, csak hogy lássa, milyen bátor vagyok.

Az asszony a fejét ingatja, majd a babára pillant.
– Arra gondoltam.
Igen, az anyám gyermekágyban halt meg. Gondolom,

rám is ez vár. Akkor nem fogom megismerni a
kisbabámat… ugyanakkor minden esélyem megvan rá,
hogy végre találkozzam az édesanyámmal.

–  Találkozni fog vele – bólint a jósnő, mintha
meghallotta volna a gondolataimat. – Amit ma még nem
tud, hamarosan kitisztul. De attól más vizek még
zavarosabbak lesznek.



Talányokban beszél – Spencer ezt mondaná rá. Spencer
persze soha nem menne szembe a tudománnyal annyira,
hogy felkeressen egy spiritisztát. Az asszony mond még
néhány dolgot, ami bárkire igaz lehet: hamarosan
nagyobb pénzösszeghez jutok, és egy idegen fel fog
keresni. Végül a táskámba nyúlok egy egydolláros
bankjegyért, az ujjai azonban a csuklóm köré fonódnak.
Megpróbálok elhúzódni tőle, de olyan erővel szorít, hogy
érzem a karomban a vér lüktetését.

– Halált tart a kezében – mondja, és elenged.
Erre rémülten kibotorkálok a napsütésbe. Igaza van;

tényleg halált tartok a kezemben, azóta, hogy
megszülettem, és közben elvettem az anyám életét.

Nem is nézem, merre megyek, csak kerülgetem az arc
nélküli embereket. Amikor egy nagy csapat egyetemista
fiatalember közé keveredem, akik a kristálypalota
bejárata felé igyekeznek, megpróbálok szembemenni az
árral, de a sokaság elsodor, és hamarosan a jókora
tükörteremben találom magam.

Spencer már mesélt erről az összeszerelhető
labirintusról, amelyet húszezer dollárért építettek fel.
A  magas falak mögül hallom, amint az egyetemisták
fájdalmasan kiáltanak fel egy-egy rosszul felmért
kanyarnál. A  levegő sűrű, mint a méz. Mintha nem
tudnék elmenekülni magam elől; bárhova fordulok, ott
vagyok.

A  tarkómra nehezedik a forróság. Nekidőlök az egyik
tükörnek, és végigsimítom a gömbölyödő hasamat, ahol a



kisbaba pihen. Megérintem az arcomat, az államat.
A világ is ennyire rémültnek lát?

A táblákat tapogatva egyik üvegtől a másikig követem a
tükörképemet, aztán az arcom helyén valami egészen
más jelenik meg. Fekete szempár, fekete haj és egy száj,
amely rég elfeledte, mi az a mosoly. Olyan közel állunk,
hogy meg is érinthetnénk egymást. Én és a férfi, aki az
előadásnál bámult engem. Mintha egyikünk sem venne
levegőt.

Jaj, ez a forróság! Ez az utolsó gondolat, amelyre
emlékszem, mielőtt elsötétül előttem a világ.

Minden rendes házaspár hazafias kötelessége
elegendő számú gyermeknek életet adni,

hogy fenntartható legyen „a hagyományos vermonti
népesség”

Emberi Tényező Bizottsága: „Vermont népessége”,
Vidéki Vermont: a jövő programja, 1931

– Nyugodj meg, Cissy!
Spencer hangja egy hosszú alagúton át jut el hozzám.
Amint a látásom kitisztul, rögtön támpontokat keresek: a
tükörlabirintust, a lelátót, a sósmogyoró-árust. Helyettük
azonban a komódon álló antik mosdótálon és az ágyunk
aranyozott lábán akad meg a szemem. A  homlokomra
terített hideg ruháról a hajamba meg a párnára csöpög a
nedvesség.



Spencer a kezemet fogja. Ez felidézi bennem az
emléket, amikor még az apám kezébe kapaszkodva
keltem át a Church Streeten. Tizenhét éves voltam,
amikor feleségül mentem Spencerhez; onnantól kezdve ő
az a felnőtt, aki vigyáz rám. Az oldalamon fekszem a
combomnak feszülő, terjedelmes pocakommal, és belém
hasít a felismerés, hogy valójában soha nem volt
alkalmam felnőni.

–  Jobban érzed magad? – kérdi Spencer, és a gyengéd
mosolya mélyen megérint.

Szeretem őt. Szeretem a haja illatát és az orra hajlatát,
ahol a szemüvege ül; a hosszú, ruganyos izmokat,
amelyekre az ember nem is számítana a szépen vasalt ing
alatt. Élvezem, ahogy rám néz, mintha tudná, hogy a
szerelmet nem lehet tudományosan megmérni, mert
túlságosan gyorsan növekszik. Néha azt kívánom, bárcsak
New York Cityben találkoztunk volna egy forgalmas
utcán, vagy Iowában egy ismerős tornácán, vagy akár egy
óceánjáró hajón – bárhol, ahol elkerülhettem volna, hogy
kettőnk kapcsolatának bármi köze legyen apám és
Spencer kapcsolatához.

Spencer a hasamra teszi a kezét, én pedig behunyom a
szememet. Önkéntelenül is eszembe jut az Emberi
Tényező Bizottsága, amely a párválasztás fontosságát
hangsúlyozza. Spencer azonban nem önmagamért
választott, hanem azért, mert Henry Beaumont lánya
vagyok.

Kíváncsi vagyok, mit érez Spencer, hogy ilyen alaposan



átgondolt döntés után mégiscsak hibásnak bizonyult a
választása.

–  Hogy kerültem ide? – teszem fel a többértelmű
kérdést.

– Elájultál a kiállításon.
– A nagy hőség…
– Pihenj csak, Cissy!
Jól vagyok. Legszívesebben felordítanék, hogy jól

vagyok, bár ez nem igaz. Gyerekkoromban előfordult,
hogy felmásztam erre a házra, széttárt karral felálltam a
tetőre, és addig ordítottam, amíg egész Comtosook meg
nem hallott. Nem mintha bármi fontos mondanivalóm
lett volna, inkább az volt az oka, hogy az apám folyton
lehurrogott, hogy maradjak csendben.

A  különös viselkedésem hátterében az állhat, hogy
valami beszennyezte a vérem, és mindig akkor jön elő,
amikor a legkevésbé számítok rá. Mint például most,
amikor Spencer azt sem tudja, hogyan tegyen a
kedvemre. Itt van például a dohányzás. Vagy az, ami ma
délután történt a jósnőnél. Vagy múlt éjjel, amikor
megvágtam magam.

Időnként felmerül bennem, hogy ezt talán az anyámtól
örököltem.

–  Beküldöm hozzád Rubyt. – Spencer csókot nyom a
fejem búbjára. – Hamar rendbe jössz.

Ha Spencer mondja, akkor így is van.
Ruby az ajtóban téblábol, várja, hogy behívjuk.

A  szobalányunk még csak tizennégy éves, korban elég



közel áll hozzám, hogy barátnők legyünk, mégis fényévek
választanak el bennünket. Nemcsak az az oka, hogy ő
francia kanadai, hanem az, hogy én jóval idősebb vagyok
nála, nem csak az életkorunkat tekintve. Amikor azt hiszi,
senki nem látja, Ruby táncra perdül a szárítókötélre
aggatott fehér lepedők között – piruettezik, szvinget és
charlestont jár. Én soha, egy pillanatra sem érzem úgy,
hogy senki nem figyel.

Most egy barna papírral borított csomagot hoz be.
– Miz Pike, nézze csak, mit hozott a postás!
Leteszi mellém a csomagot, és hiába próbálja

elfordítani a szemét a bekötözött csuklómról, nem megy
neki. Ruby természetesen tudja, mi történt. Ő tartotta oda
Spencernek a langyos vízzel teli edényt, amikor Spencer
megtisztította a vágást, és szoros kötést tekert a kezemre.
Ruby is része a néma összeesküvésnek.

Most kicsomózza a zsineget, és lefejti a papírt a
dobozról, amely a Sears, Roebucktól érkezett. Egy pár
magas szárú cipő van benne, éppolyan, mint amilyet az
imént vett le a lábamról Spencer. Ez egy mérettel
nagyobb, és talán nem fog szorítani. Most, a várandósság
alatt az összes cipőm kicsi lett rám. Ruby cipőjére
pillantok.

– Hatos méretet hordasz, igaz?
– Igen, asszonyom.
–  Akkor a tiéd lehet. Nem hinném, hogy megint

összemegy majd a lábam.
Ruby úgy veszi kézbe a cipőmet, mintha ritka kincset



szorongatna.
– Régebben a nővéremtől kaptam használt cipőket.
– Van nővéred?
Hogy lehet, hogy egy éve élek együtt egy lánnyal, és

még ennyit sem tudok róla?
– Már nincs. Torokgyík.
Ruby nekiáll kipakolni a többi holmit a dobozból. Az

ágyterítő hamar megtelik apró kardigánokkal, réklikkel,
kötött cipőcskékkel. Ezek a fehér ruhácskák túl kicsinek
tűnnek még egy játék babának is, nemhogy egy hús-vér
csecsemőnek.

– Ó! – ámul el Ruby, és az ujjai közé fog egy csipkés kis
sapkát. – Látott már valaha ilyen finom holmit?

Ruby jobban várja ezt a babát, mint én. Nem mintha én
nem örülnék az érkezésének – de valahogy senki nem érti
meg, hogy úgysem fogom túlélni a szülést. Spencertől
sokat tanultam: ezt a hibát a csíraplazmámban
hordozom. Hacsak nem végzek magammal előtte, a
kisbabám születésének napja egyben az én halálom napja
is lesz.

Spencer számos szülészeti könyvet mutatott, és elvitt a
legjobb orvosokhoz, csak hogy megnyugtasson. Én
ilyenkor csak bólogatok, mosolygok, néha még oda is
figyelek, de közben az öngyilkosságomat tervezgetem.
Aztán megérzem, hogy a baba apró lábai végigszaladnak
a bordáim ívén, mintha a kicsi ösztönösen tudná, merre
van a szívem, és rádöbbenek, hogy nem tehetek semmit.

– Jaj, ne, Miz Pike! – kiált fel Ruby. Egészen eddig észre



sem vettem, hogy potyognak a könnyeim. – Hívjam a
professzor urat?

– Ne! – A lepedő szélével megtörölgetem a szememet. –
Jól vagyok. Csak kimerültem. Komolyan.

Tegnap éjjel azt hittem, hogy ha elég mélyre vágok,
talán a vér, a hús és a csont alatt megtalálom azt a pontot,
ahol állandó fájdalmat érzek. Miközben a sebemet
kötözte, Spencer figyelmeztetett, hogy gondoljak a
babára. Még két hónap van hátra a szülésig. Spencer nem
érti, hogy én igenis gondoltam a fiamra. Szerettem volna
megkímélni őt attól a tehertől, amit én egész életemben
hordoztam: a tudattól, hogy miatta haltam meg.

Tudom, hogy a tetteim nem észszerűek; hogy ha
önmagamban kárt teszek, a gyermekem életét is
veszélyeztetem. De amikor egymagam maradok a sötét
éjszakában egy pengével, az észszerűség nem számít. Ezt
már többször is próbáltam elmagyarázni Spencernek. De
én szeretlek – mondja ilyenkor, mintha ez elegendő lenne,
hogy itt tartson.

Most, hogy Ruby itt van mellettem, megpróbálom
megtalálni a megfelelő szavakat, hogy elmagyarázzam az
elmagyarázhatatlant.

–  Előfordult már veled, hogy végigsétáltál egy
helyiségben, ahol rengetegen voltak, te mégis olyan
magányosnak érezted magad, hogy alig tudtad megtenni
a következő lépést?

Ruby elgondolkodik, aztán tétován rábólint.
Félrebillentett fejjel rásandítok, és felmerül bennem, hogy



talán nem is olyan fiatal, mint amilyennek gondoltam.
–  Miz Pike – súgja szégyenlősen  –, talán játszhatnánk

azt, hogy barátnők vagyunk.
Ruby, a szobalány és én, aki a környék egyik

legtiszteletreméltóbb polgárához mentem feleségül.
– Talán – felelem.

AZ ÖRÖKLŐDÉS ELVEI, H. F. Perkins professzor
Az egyetemi előadás-sorozat a következő témákkal

foglalkozik:
 alapvető embriológiai ismeretek, az öröklődés fizikai

alapjai,
a reprodukciós kísérletek elvei, eugenika,

vagyis az öröklődés elveinek gyakorlati alkalmazása.
Felhasznált irodalom:

Newman Evolúció, genetika és eugenika című könyve.
Vermonti Egyetem hírlevele, 1923–24

Már hosszú évek óta lenyűgöz Harry Houdini élete.
Elolvastam az összes életrajzot, amelyet 1926-os halála
óta írtak, és egy albumot is készítettem a csodás
mutatványairól szóló újságcikkekkel. Nem csak azért
foglalkoztat ennyire, mert hozzá hasonlóan én is tudom,
milyen erősen tartják fogva az embert a kötelek és a
láncok, és mert hozzá hasonlóan néha én is szeretnék
köddé válni. Nem, engem valójában az nyűgöz le igazán,
milyen megszállottan kutatta a spirituális világot.



Említettem már, hogy Houdini is elveszítette az
édesanyját?

Most azt a könyvet olvasom, amely a Houdini és
Margery, a bostoni médium közti hosszan elhúzódó
viszályról szól. Margery szeánszai során előfordult, hogy
a hangja a terem különböző részein szólalt meg, vagy
hogy megkondult a szellemharang, miközben a
résztvevők mindvégig fogták a médium kezét. Houdini
meg volt győződve arról, hogy az asszony csaló, ezért
épített egy jól ellenőrizhető kis kabint, és arra kérte
Margeryt, hogy ott bent tartsa meg a szeánszát. A szeánsz
alatt találtak a médium lábánál egy összecsukható
vonalzót, amelyről Margery és Houdini is azt állította,
hogy a másik rakta oda. Houdini végül úgy halt meg, hogy
rossz hírét keltette Margerynek, de a halála előtt még
megesküdött, hogy ha egy szellem valaha mégiscsak
visszatér a túlvilágról, az ő lesz.

Ám hiába tartanak halloweenkor szeánszokat már öt
éve, Houdini nem tért vissza.

Nekem a következő a véleményem Houdiniről: ha nem
akart volna olyan kétségbeesetten kapcsolatba lépni az
elhunyt édesanyjával, nem vívott volna ilyen ádáz harcot
Margery ellen. Azért tagadta a spirituális világ létezését,
mert attól félt, hogy abból a dimenzióból nem fog tudni
kiszabadulni.

Olyan ostobának érzem magam most, hogy itt rejtőzöm
a hálószobaszekrényemben. Ide bújtam, hogy nyugton
legyek, de magammal hoztam egy asztalkát, amely a



hasamnak nyomódik. Az asztaltáncoltatásról is olvastam;
ez egy módja annak, hogy kapcsolatba lépjünk a
szellemekkel. Úgy az igazi, ha többen ülnek körülötte,
kezüket az asztalon nyugtatva, de Spencernek végképp
nem mondhatnám el, miben mesterkedem, azt meg nem
tudom, Ruby mit szólna hozzá.

A  ruháim selyme a vállamat súrolja. Tenyeremet az
asztalkára teszem, és behunyom a szememet.

– Anya? – suttogom.
Egyszer csak egy kéz nyúl az oldalamhoz.

Összerezzenek, aztán rádöbbenek, hogy az ujjak belülről
tapogatják a bőrömet – a kisbaba minden erejével a
hasamnak feszül.

– Csitt, kicsim. Épp a nagymamáddal szeretnék beszélni.
Ha rátalálok végre, ha kinyitom az ajtót… talán a

halálom után is képes leszek visszatalálni.
Mélyeket lélegzem, hogy összeszedjem magam. Minden

energiámat az asztalra összpontosítom.
– Anya, ha hallasz engem, kérlek, add tudtomra.
Az asztal tökéletesen mozdulatlan marad a kezem alatt.

Aztán nyikorgást hallok. Kinyitom a szememet, és látom,
hogy a szekrény kilincsgombja magától elfordul. Vakító
fény árad be, és a szélesre tárt szekrényajtóban egy női
alak sziluettje jelenik meg.

– Miz Pike – szólal meg Ruby –, mi az ördögöt csinál itt
bent?

A szívem annyira kalapál, hogy egy pillanatig meg sem
tudok szólalni. Úgy teszek, mintha tökéletesen normális



lenne a szekrény mélyén kuksolni.
– Miért jöttél, Ruby? – kérdem.
–  Az ebéd a professzor úrral… le fogja késni, ha nem

siet.
Az ebéd… Meg is feledkeztem róla. Spencert és engem

egy egyetemi piknikre hívtak a szerda délelőtti előadása
után. Ilyenkor kiülünk a terebélyes tölgyek alá, és fontos
dolgokról beszélgetünk: Spencer kutatásáról, a
legígéretesebb diákjairól, és arról, mi lenne a megfelelő
keresztnév a fiának.

Ruby már telepakolt egy kosarat szőlővel, szeletelt
sonkával, szezámmagos zsömlével és tésztasalátával.

– Köszönöm – hálálkodom, és egy utolsó pillantást vetek
a szekrény belsejébe, mielőtt becsuknám az ajtót.

Spencer ma gyalog ment munkába – három
mérföldnyire van az egyetem  –, és itt hagyta nekem az
autót. A  12 hengeres motorral rendelkező Packard Twin
Six a legújabb büszkesége és öröme. Öngyilkos ajtókkal
van felszerelve. Azért hívják így az ajtókat, mert hátrafelé
nyílnak, és ha nem zárnak jól, menet közben az ember
könnyen kieshet a járműből.

Ez egyébként az én fejembe is szöget ütött.
Spencer az előadását egy kisebb teremben tartja,

amelyet áthat a lenolaj és a filozófia szaga. Ott áll a
hallgatók előtt. A  nagy hőségre való tekintettel levette a
zakóját, és az ingujját is feltűrte. A háta mögötti vászonra
különböző koponyák diáit vetítették.

–  Figyeljék csak meg, micsoda különbség van a



dolichocephal fejforma és a negroid koponyáknál
megfigyelhető brachycephal fejforma között –
magyarázza Spencer. – A kiugró állkapocs, a lapos orr, a
majomszerű vonások… ezek a jelek mind-mind egy
alacsonyabb rendű fajra utalnak.

Egy kéz emelkedik a magasba.
– Mennyire primitív ez a faj? – kérdi egy hallgató.
–  Egészen kezdetleges a fejlettségi szintjük – feleli

Spencer. – Olyanok, mintha gyermekek lennének.
A  kisgyerekekhez hasonlóan ők is szeretik az élénk
színeket, és egészen egyszerű barátságokat kötnek
egymással. – Spencer lopva a faliórára pillant. Amikor a
tekintete felém siklik, alig észrevehetően felderül. – Jövő
héten végigvesszük, miként lehet öt jól
megkülönböztethető fajhoz sorolni az emberiséget – ígéri,
miközben a csoport összeszedelőzködik és szétszéled.
Spencer széles mosollyal siet oda hozzám. – Minek
köszönhetem a megtiszteltetést?

– Szerda van – emlékeztetem. – Mára volt megbeszélve
az ebéd.

Ezt alátámasztandó előhúzom a kosarat a hátam mögül,
ahol mindeddig rejtegettem.

Spencer homlokán mély ránc jelenik meg.
– Az ördög vigye el, Cissy, Harry Perkins ma délutánra

beszélt meg velem találkozót. Nincs most időm az ebédre.
– Megértem – nyugtatom meg Spencert.
– Jó kislány.
– Spencer! – szólok utána. – Megvárjalak?



Ezt már nem is hallja, vagy legalábbis úgy tesz, mintha
nem hallaná. Nagy sóhajjal leteszem a kosarat, és a
pulpitushoz sétálok. Úgy kopog  a cipősarkam, mintha a
fogam vacogna. Amikor a kivetítőhöz érek, a  fehér
vásznon megjelenik a testem gömbölyű sziluettje.
Felemelem a kezem, és egy árnyat formálok belőle, egy
farkast. Aztán hagyom, hogy eltűnjön az egyik
dolichocephal fej kiálló szemöldöke mellett.

– Mrs. Pike?
Megpördülök, mint akit tetten értek, és Abigail Alcott-

tal találom szemben magam. Abigail a húszas évei végén
járó szociális munkás, aki jelenleg a közjóléti
minisztériumnak dolgozik. A  munkaöltözetét viseli:
csinos, sötétkék kosztümöt fehér, rakott blúzzal. Az utóbbi
időben gyakran találkozott Spencerrel, hogy megbeszéljék
a Vermonti Eugenikai Program kutatási eredményeit,
amelyeket aztán a személyes adatgyűjtéseknél használt
fel. Az ő feladata többek között megállapítani, mely
problémás családok képesek a változásra, és melyek
számára ajánlott az új sterilizációs törvény.

–  Üdvözlöm, Abigail – köszöntöm őt, és igyekszem
magabiztosnak tűnni. Abigail mégiscsak idősebb nálam,
és rendes iskolákat végzett, nem csak két évet egy
leányiskolában.

– A professzor úr itt van? – A karórájára pillant. – Úgy
volt, hogy együtt autózunk el Waterburybe ma délután.

Ezek szerint nem én vagyok az egyetlen, akinek
csalódást okoz Spencer. Kíváncsi vagyok, miért mennek



az állami elmegyógyintézetbe. Elképzelem, ahogy Abigail
a férjem mellett sétál, és a beszélgetés során egy egész
csokrot nyújt át neki a különféle tudományos
gondolatokból, amivel aztán leveszi őt a lábáról. Ezen a
téren én mindig is kívülálló voltam – nem tudok annyit az
eugenikáról, mint az apám vagy a férjem. Milyen érzés
lenne együtt ülni velük a vacsoraasztalnál, és valami
érdekes megjegyzést tenni, aztán kiélvezni az elismerő
pillantásaikat?

Ekkor felébred bennem a dac. Újra tízéves vagyok, és
felmászom a tetőre, hogy teli torokból kiáltsak egyet
Comtosook lakóinak.

– Nem mondta önnek?
– Micsodát?
–  Hogy ma Perkins professzorral találkozik. – Ebben

nem volt semmi hazugság. – Spencer akart is üzenni
önnek… de olyan rengeteg dolga akadt, tudja…

– Mrs. Pike – szakít félbe Abigail. – Mit akart üzenni?
– Hogy ma én megyek helyette Waterburybe.
Abigail tágra nyílt szemmel mered rám, de túlságosan

udvarias ahhoz, hogy kimondja, amit gondol: hogy soha
semmilyen képzést nem kaptam a szociális munkával
kapcsolatban, és attól még nem leszek az eugenika
szakértője, hogy az összes rokonom az. A  tekintete a
gömbölyödő pocakomra siklik.

–  Spencer megnyugtatott, hogy teljesen biztonságos –
teszem hozzá.

Ez végül meggyőzi Abigailt, aki inkább levágná a fél



karját, mint hogy megkérdőjelezze Spencer döntését.
A száját vonallá préselve végigmér, majd bólint.

– Nos – mondja –, akkor induljunk.

Vermontban ki kell vizsgálni minden olyan esetet,
ahol felmerül az értelmi fogyatékosság gyanúja, hogy

intézményi
keretek között alapos pszichiátriai vizsgálatnak lehessen

alávetni a fogyatékos és a bűnöző hajlamú egyéneket.
Asa R. Gifford: Elnöki jelentés,

a Vermonti Gyermeksegítő Társaság második éves
jelentése, 1921

A Vermonti Állami Elmegyógyintézetet 1890-ben nyitották
meg Waterburyben, hogy enyhítsék a brattleborói
intézmény túlzsúfoltságát. Dr. Stanley, az intézmény
vezetője egyszer nálunk vacsorázott, amikor én még csak
tizenhárom éves voltam, miután kiállt az 1927-es
sterilizációs törvény mellett, amelyet végül nem fogadtak
el. Még emlékszem, hogy gyöngyözött az izzadság a
nyakán, hogy nem evett a kelbimbóból, és hogy a
fesztelen csevegés közben túlságosan közel húzódott
hozzám.

–  Az ember azt gondolná, hogy Waterburyben
elsősorban Huntington-kóros betegek vannak, mert
errefelé ez a mentális betegség öröklődik – mondja
Abigail, miközben a parkolóból az épület felé tartunk.



Miután a fejébe vette, hogy kipótolja hiányos tudásomat,
egészen beszédes lett… már szinte barátságos. – De nem
így van. Kiderült, hogy rengetegen élnek itt a kalózok és a
cigányok közül.

Lassan elérjük az A épület bejáratát. Ez az új épület ad
otthont a legtöbb női betegnek. Abigail odafordul hozzám,
a szeme csak úgy ragyog.

–  Milyen érzés egy olyan férfi mellett ébredni, akinek
ilyen… ilyen víziója van? – kérdi, és az arca olyan vörösre
vált, mint az épület téglái.

Egy emlék ötlik fel bennem: a Church Streeten vagyok,
az eugenikai program irodájában. El akarom újságolni
Spencernek, hogy kisbabánk lesz. Benyitok, és ott találom
őt Abigaillel, aki vidáman kacag valamin, amit Spencer
mondott. Abigail Spencer íróasztalának szélén ül, a kezét
Spencer karján pihenteti. Cissy! – kiált fel Spencer, de
nem tudom, hogy azért mosolyog, mert megjöttem, vagy
azért, mert Abigail ott van vele.

Egyszer csak kinyílik az intézmény ajtaja. Beesünk az
ajtón, nem is csoda: a pokol beszippantja az embert. Bent
ápolónők jönnek-mennek némán, a fejükön japán
papírmadarakra emlékeztető fehér fejfedő. Látszólag
ügyet sem vetnek a betegfelvételnél zokogó betegre, vagy
arra, aki anyaszült meztelenül, vizes hajjal rohangál a
folyosókon. Egy Rubynál nem sokkal idősebb, mosdatlan
lányka üldögél az egyik padon, a kényszerzubbonyának
ujjait a háta mögötti lécekhez erősítették. A  pad alatt
tócsa gyűlt meg; valószínűleg vizelet lehet.



–  Miss Alcott! – Dr. Stanley közeledik felénk a
patyolattiszta, fehér köpenyében. Nem tudom, hogyan
tudja ilyen tisztán tartani a köpenyt ebben a
környezetben. Odalép hozzám, közelebb, mint ahogy
kényelmes lenne.

– Azt hiszem, még nem találkoztunk…
– De igen – nyújtom a kezem. – Cecelia Beaumont Pike.
– Cissy? Cissy! Magácska aztán jól megnőtt! – Közben a

hasamra pillant. – És nem csak magácska. Úgy látom,
gratulálhatok az örömteli eseményhez.

– Köszönöm.
–  Ma Mrs. Pike jött el a professzor úr helyett –

magyarázza Abigail.
Dr. Stanley ügyesen leplezi, mennyire meglepődött.
–  Kitűnő. Nos, akkor jöjjenek velem, az irodámban

zavartalanul beszélhetünk. – Ezzel elindul a folyosón, és
int, hogy kövessük.

Abigail rögtön a nyomába ered, én azonban mozdulni
sem tudok, mintha a padon ülő lány üres tekintete
odaszegezne.

– Mrs. Pike! – szól hátra éles hangon Abigail, mire nagy
nehezen ráveszem magam, hogy elforduljak.

Dr. Stanley valószínűleg rajtam keresztül szeretne jó
benyomást tenni Spencerre, ezért elhatározza, hogy a
hosszabbik úton vezet végig. Itt-ott olyan sokan gyűlnek
össze a folyosókon, hogy csak libasorban férünk el a
betegek között.

–  A  törvényhozás nemrég hagyta jóvá, hogy egy újabb



épületet húzzunk fel a komolyabb mentális zavarral
küszködő női betegek részére. Láthatja, mennyire
túlzsúfoltak itt a kórtermek.

– Hány beteget ápolnak itt? – érdeklődik Abigail.
–  Kilencszázkilencvenhetet – feleli Stanley, majd

megakad a szeme egy ápolónőn, aki épp egy dühödt
tekintetű fiatal lányt vezet fel a lépcsőn, mögöttük egy
segédápoló egy kisebb bőröndöt cipel. –
Kilencszázkilencvennyolcat.

A  doktor betessékel bennünket egy tágas, napfényes
társalgóba, ahova szintén rengeteg beteg zsúfolódott be.

–  Én a munkaterápia híve vagyok. A  tétlenség a lélek
ellensége.

Az asztaloknál az asszonyok vesszőkosarakat fonnak, és
ruhacsipeszeket szerelnek össze. Amikor rám néznek, egy
gazdag hölgyet látnak drága kismamaruhában. Nem is
tudják, hogy én is egy vagyok közülük.

– A kész munkákat eladjuk – meséli Stanley büszkén –, a
bevételt pedig a betegek szórakoztatására fordítjuk.

Vajon a kosarak aljára nyomnak egy stemplit? Kényszer
hatására készítette valaki, aki nem volt képes helytállni a
való világban.

Dr. Stanley továbbvezet minket a folyosón, egészen egy
zárt ajtóig.

– Sajnos nem az összes betegünk ilyen együttműködő –
pillant rám. – Nem vagyok biztos benne, hogy a maga
állapotában…

– Jól vagyok.



Hogy bebizonyítsam, én magam nyitok be az ajtón.
Aztán nyomban meg is bánom.
Két nagydarab férfi áll egy vízzel teli kád egy-egy

oldalán, és erővel nyomják le egy mezítelen asszony
vállát. Mielőtt a nő a víz alá bukna, még megállapítom,
hogy a szája egészen elkékült, a melle pedig úgy
összeaszott, akár a tőkén maradt szőlőszemek. A  feje
fölött egy csapból folyik a víz. Mellette egy másik nő
hassal lefelé fekszik egy vizsgálóasztalon, a felsőtestét
fehér lepedő borítja. Egy ápolónő a beteg végbelébe
vezetett csőbe nagy adag vizet pumpál.

–  A  hidroterápia és a beöntés ugyancsak hatásosnak
bizonyultak az agresszív páciensek esetében – meséli
Stanley. – De nem ezért hoztam most ide önöket.
Hölgyeim, engedjék meg, hogy eldicsekedjem az első
beteggel, aki önként vállalta a sterilizációt az
intézményünkben. Íme, itt van. – A  terem végébe vezet
bennünket. – A  salpingectomiát akkor végeztük el rajta,
amikor bélpanaszokkal jelentkezett a gyengélkedőben.
Annak a tíz családnak az egyikéből származik, amelyeket
eredetileg is tanulmányoztunk a program keretén belül.
A  családjában nemzedékek óta genetikailag öröklődik a
depresszió és az agresszív viselkedés. Dr. Kastler és én
biztosítottuk a szükséges két aláírást.

Kisvártatva egy újabb vizsgálóasztalhoz érünk, ahol a
gondozó éppolyan fehér köpenyt visel, mint dr. Stanley.
Az asztalon egy asszony fekszik, aki egész testében remeg.

–  Ő  most már szinte teljesen egészséges – meséli



lelkesen a pszichiáter, miközben az ápoló hideg vizes
lepedőbe csavarja a beteget, akinek hangosan vacog a
foga. – A  jeges borogatás még a legnehezebb eseteken is
segít – állítja dr. Stanley.

– Miért, ő mit csinált? – csúszik ki a számon a kérdés.
– Öngyilkossági kísérlet. Már harmadszor.
Most már látom, hogy a lepedő alól kikandikáló csuklón

jókora kötés van. Istenem, ez akár én is lehetnék! Ha nem
Harry Beaumont lenne az apám, és ha nem Spencer Pike
lenne a férjem, talán én magam feküdnék itt, ezen az
asztalon.

–  Én… Elnézést… – Elfordulok dr. Stanleytől, és
kiszaladok a folyosóra, átvágok a zsúfolt társalgón,
elrohanok a padhoz kötözött lány mellett, ám egy újabb
folyosóra érve belefutok egy betegbe. Az illető alacsony,
sötét haját két zsíros varkocsba fogta. Karját a vállától a
csuklójáig karmolásnyomok csúfítják.

– A maga kisbabáját is elveszik majd – mondja.
A kezemet féltőn a hasamhoz kapom. Az asszony felém

nyúl, mire én sarkon fordulok, és amilyen gyorsan csak
tudok, végigszaladok ezen a furcsa labirintuson, egészen
a kórház főbejáratáig. Felrántom az ajtót, és mélyeket
lélegezve rogyok le a kőlépcsőre. Néhány pillanattal
később felhúzom a blúzom ujját, és letekerem a kötést,
amit Spencer erősített a csuklómra. A vágás még mindig
haragosvörös, mintha összeszorított száj lenne.

Végtére is igazat mondott Spencer – vannak olyan nők,
akik alkalmasak a szociális munkára, de én nem tartozom



közéjük. Nekem az a feladatom, hogy a gyermekei anyja
legyek, de még ebben sem vagyok elég jó.

Így talál rám Abigail jó negyedórával később. Ő  is
letelepszik mellém. Látom, hogy észreveszi a sebemet, de
nem tesz megjegyzést.

– Amikor először láttam az itt végzett terápiákat – vallja
be  –, visszamentem az irodába, és felmondtam. Azt
mondtam a főnökömnek, hogy nincs lelkierőm a szociális
munkához. Tudja, mit mondott? Hogy épp ezért kell ezt a
munkát végeznem. Hogy egyre kevesebb és kevesebb
embernek kelljen szenvednie.

Igen, ebben van valami. Ez a lényege a társadalmi
jólétnek – tegyük meg ma, amit lehet, hogy
megváltoztassuk a holnapi világot. Bennem azért
felmerül, hogy mielőtt lekötözték azt a beteget, vajon
megkérdezték-e, miért akarta eldobni az életét. Még az is
lehet, hogy az öngyilkosságának köze van ahhoz, hogy
többé nem lehet gyermeke.

De leginkább az foglalkoztat, hogy ha Abigail és dr.
Stanley annyira kardoskodik a betegek sterilizációja
mellett, miért ellenzik olyan hevesen azt, hogy egy beteg
elvegye a saját életét? A  sterilizáció és az öngyilkosság
ugyanúgy elejét veszi annak, hogy az illető továbbadja a
génjeit az utódoknak. Akkor hát miért nem adják a
kezébe a választást?

– Végül nem lépett ki – jegyzem meg.
Abigail a fejét rázza.
–  És maga sem fog – mondja kedvesen, és lesimítja a



blúzom ujját. –  Holnap reggel nyolckor várom az
irodában a Church Streeten.

Kérdés: Mire jó a sterilizálás?
Válasz: Hogy megszabadítsuk a fajunkat azoktól, akik nagy
valószínűséggel továbbadják a rájuk jellemző diszgenikus
tulajdonságokat. Hogy csökkentsük a segélyszervezetek
szükségességét. Hogy csökkentsük az adókat. Hogy
enyhítsük a nyomort és a szenvedést. Hogy emberségesebb
módszerekkel megtegyük azt, amit a Természet is
megtenne természetes körülmények között. A  sterilizáció
nem büntetés, hanem védintézkedés.

Amerikai Eugenikai Társaság: Eugenikai
katekizmus, 1926

Mire hazafelé indulok, a nap az ég aljára ereszkedik, így
egyenesen a szemembe tűz, és arannyal vonja be az Otter
Creek Pass mentén virító kúpvirágokat. Annyira várom a
holnapot, hogy alig bírok magammal.

Otthon leparkolok, és felszaladok a tornác lépcsőjén.
A bejárati ajtóhoz érve a cipőm beleakad valamibe. Ahogy
lehajolok, látom, hogy egy aprócska, alig öklömnyi kosár
az. Egészen más, mint amiket a ma látott asszonyok
fontak: ez a kosárka aprólékos gonddal készített,
gyönyörű kézi munka.

A ruhám zsebébe csúsztatom, és belépek a házba.



–  Cissy? – Spencer hangja úgy vonz, akár a mágnes.
A  dolgozószobája ajtajában találok rá, épp a délutáni
whiskyjét kortyolja. – Hazarohantam az egyetemről, hogy
bocsánatot kérjek a csodálatos feleségemtől, amiért
cserben hagytam az ebédnél, de azt láttam, hogy szó
nélkül eltűnt és itt hagyott engem.

– Csak egy kis időre – mentegetőzöm, és csókot nyomok
az arcára.

– És mitől kerekedett ennyire jó kedved?
Ekkor megpillantom a mozdulatlan Rubyt, aki szinte

beleolvad a bútorok közé, és látszik rajta, hogy nagyon is
hegyezi a fülét.

–  A  Gyermeksegítő Társaságnál voltam – hazudom. –
Megbeszélésünk volt.

Ruby szeme egészen kikerekedik. Ha megbeszélésem
lett volna, előre szóltam volna neki. Mindig elmondom,
mikor hova megyek, ha esetleg Spencer tudni akarná.

– Jó hírek? – érdeklődik Spencer.
– Igen, minden rendben halad.
Ruby utánam jön a hálószobámba, és nekiáll

kigombolni a ruhámat hátul, ahol én már nem érem el.
– Tudom, mire gondolsz – fordulok hozzá, de ő egy szót

sem szól, csak lehúzza rólam a ruhát, és a kezembe nyom
egy kényelmes pamutöltözéket, amelyet vacsorához
veszek fel. Lazán megköti rajtam, majd felakasztja azt,
amelyiket az imént levettem. A  zsebből egyszer csak
kipottyan a kis kosár.

Felveszem, és besuvasztom az éjjeliszekrényem



fiókjába. Rubyn látom, hogy majd megeszi a kíváncsiság,
de úgy teszek, mintha észre sem venném. Nem tartozom
neki magyarázattal – sem a kosárkáról, sem arról, merre
jártam. Egyébként is olyan izgatottan várom a holnapi
napot, hogy még az sem érdekel, mit szól majd Spencer,
ha megtudja, merre jártam ma.

Ebben a pillanatban észreveszem, hogy Ruby lábán az
én használt cipőm van. A  szekrényhez lép, hogy
beakassza a ruhát – egyébként szép rendet rakott a
szekrényben a reggeli szeánszom után –, majd az ágyhoz
megy. Benyúl a párnám alá, és a kezembe adja Mr.
Houdini életrajzát, amelyet az én kérésemre rejtett el.

Ő  így mondja el, hogy a titkaim biztonságban vannak
nála. A tekintetünk találkozik.

– Köszönöm – mormolom.
– Maga hisz benne, Miz Pike? – súgja izgatottan Ruby. –

Gondolja, hogy az ember visszatérhet a túlvilágról?
Megszorítom a kezét, és bólintok. Végtére is én vagyok

erre az élő bizonyíték.

Amikor azoknak az egyéneknek a családfáit
tanulmányoztuk,

akiket az állam és a város tart el, magas számban
találtunk

köztük francia és indián felmenőket, néhol néger beütéssel.
H. F. Perkins: 1. számú tanulmány,
Vermonti Eugenikai Program, 1926



Oxbury egy kisváros a Champlain-tó partján, amelyet
Abigail Alcott a beszámolóiban Fleetville-nek keresztelt
át, hogy így őrizze meg az ártatlan lakosok névtelenségét.

–  Ennek a népes családnak éppolyan nehéz lehet
feltérképezni a genetikai ágrajzát, mintha az ember a
folyóban tanyázó békasereg felmenőit keresné –
tréfálkozik Abigail a cigányok táborhelye felé menet.

Miután a terepmunkások meghatározták, mely
családokat kutatják fel, átnézték az összes feljegyzést az
elmegyógyintézetben, az állami börtönben, a vermonti
javítóintézetben és az állami kisegítő iskolában is, hogy
lássák, mely családtagok hova kerültek. Elbeszélgettek a
tanárokkal, papokkal, ismerősökkel és a távolabbi
rokonokkal is, akiket nem érint a családot sújtó
gyengeelméjűség, illetve bűnözői hajlam. A beszélgetések
alapján körvonalazódott a családok balszerencséje,
amelyet részletesen ismertettek a végső jelentésben.

Abigail megengedte, hogy átfussam a jegyzeteit,
amelyeket a környéken tett látogatásai során készített: a
népes Delacours család francia kanadai és indián vérből
származik. A  felmenői közt van két elsőfokú
unokatestvér, akik a római katolikus egyház áldásával
házasodtak össze, és akiknek tizenhét gyermekük
született. Közülük tíz gyengeelméjű volt. Az egymást
követő nemzedékekben szép számmal fordultak elő
alkoholisták, bűnözők és nincstelenek. Több kisebb család
is együtt élt itt a kis kunyhókban. Az elmúlt hat év során a
rokonság szanaszét vándorolt: Hinesburgbe, Cornwallba,



Burlingtonbe, Weybridge-be és Plattsburghbe, de
nyaranta mindig visszatértek Fleetville-be, ahol aztán
eladták a télen készített kézműves portékáikat, és
horgászattal biztosították a mindennapi betevőjüket.
A  csoport legfőbb problémája a gyengeelméjűség volt,
ugyanakkor érdemes volt figyelembe venni a bűnözői
hajlamukat és a nomád szokásaikat is.

Abigail irataiban a Delacour család neve Mouton volt.
Abigail elárulta, hogy így hívták a kiskutyáját. A szociális
munkások mindig igyekeztek a közvélemény előtt
titokban tartani a vizsgált személyek kilétét.

–  Nem is gondolná, milyen könnyű információkat
gyűjteni – mondja Abigail. – Menjen csak el bármilyen
kisvárosba, és kezdjen kérdezősködni. Mindenütt van egy
család, akiket csak úgy emlegetnek: Ja, azok!

Én arra gondolok, hogy ha mindenki ismeri ezeket az
embereket, talán nincs is értelme az álneveknek.

Ahogy a tó felé sétálunk, eszembe jut, amit még az
apámtól tanultam: minél közelebb él az ember a vízhez,
annál kevésbé sikeres. „Nézd csak meg a cigányokat –
mondogatta  –, és nézz meg engem!” Az ő otthona
Burlington előkelő negyedében állt, a lehető legmesszebb
a tótól.

Abigailen látszik, hogy már korábban is járt itt.
Mezítlábas kisgyerekek szaladnak hozzá, és benyúlkálnak
a szoknyája zsebébe, hátha találnak cukorkát. Egy kamasz
fiú evezőt farag, és közben félszegen Abigailre mosolyog.

– Tudják? – súgom oda neki. – Úgy értem, tudják, miért



vagyunk itt?
Abigail arcáról nem hervad le a mosoly.
–  Annyit tudnak, hogy érdekel az életük. A  hozzám

hasonló embereket általában nem érdekli, hogyan élnek,
és épp ezért nyílnak meg nekem.

Az egyik kis viskónál megállunk, és rendes ajtó híján
Abigail egy fagerendán kopog.

– Jeanne már vár minket – mondja, és mintegy végszóra
fellibben az ajtóként szolgáló sátorlap. Egy Abigailnél
nem sokkal idősebb, alacsony asszony tétován int, hogy
kerüljünk beljebb, és leültet bennünket az asztalhoz.

A kis házikó mindössze egyetlen helyiségből áll. Az ajtó
mellett álló vödör tele van friss vízzel, a pulton pedig
ingatag halomban állnak a piszkos tányérok és csészék.
Olyan érzésünk támad, hogy csakis miattunk raktak
rendet, és Abigail nem késlekedik ezt feljegyezni a kis
füzetébe.

–  Jeanne – szólítja meg az asszonyt, de a mosolya a
szemét már nem éri el. – Nagyon örülök, hogy újra látom.
Ő itt Mrs. Pike.

Jeanne nem veszi le a tekintetét a hasamról.
– Az első? – kérdi.
– Igen.
– Nekem is van egy gyermekem – siet közölni Jeanne. –

Egy fiú.
–  Igen – veszi át a szót Abigail. – Louisa nénje sokat

mesélt Normanről.
–  Ó, igen – biccent Jeanne. – Norman volt a kedvence.



Louisa néni mindig magával vitte őt, amikor
gyógynövényekért ment az erdőbe… borókát szedtek,
meg vérzőmákot.

Abigail válla fölött látom, miket körmöl a füzetbe.
Rövidre nyírt haj – a szoknyáját biztosítótűvel fogta össze.
A harisnyája térd alá csúszott. Kissé zavartnak tűnik.

–  Jeanne fia Brandonben van, a kisegítő iskolában –
magyarázza Abigail. – Louisától hallom, hogy levelet
kapott tőle, Jeanne.

Ettől végre felragyog Jeanne arca. Elsiet, hogy
megkeresse a levelet, mire Abigail egészen közel hajol.

–  Az állam kezdeményezte, hogy vegyék el tőle a
gyermeket. Amikor kijöttek a szociális munkások, a fiú
épp nyers húst evett. Nyers húst!

Jeanne kisvártatva visszatér, és büszkén mutatja a
levelet.

– Mennyi idős most Norman? – kérdi Abigail.
– Októberben lesz tíz.
– Megkérhetem, hogy olvassa fel?
Jeanne egy pillanatra elbizonytalanodik, azután nekiáll

kibetűzni a fiúcska kusza kézírását. Egy-egy szónak újra
meg újra nekiveselkedik. Írástudatlan – jegyzi le Abigail.
Az anya és a fia is.

– Nahát, igazi kis tudós ez a gyerek! – mondja Jeanne-
nak.

Jeanne tekintete ellágyul, azt gondolja, Abigailben igazi
jó barátra talált.

–  Missus Alcott, maga az államnak dolgozik…



megkérdezné őket, mikor hozzák végre haza Normant?
Most már értem, miért fogadott ilyen szívesen egy

idegent a házában ez az asszony. Ő  éppen annyi
információt remél kicsikarni Abigailből, mint amennyit
Abigail belőle.

–  Ha megbocsátanak – szólok közbe  –, megyek, szívok
egy kis friss levegőt.

Séta közben a cipőm beleragad a puha sárba. Néhány
fiú rongylabdával játszik, csontos kis karjuk magasra
nyúlik a kék ég felé, ahogy próbálják elkapni a labdát. Ha
szeretnék Abigail segítségére lenni, nekem is
kérdezősködnöm kellene. A  lehető legtöbbet kellene
megtudnom erről a népes családról.

Egy idős asszony pipával a szájában ücsörög az egyik
sátor előtt. A keze alatt a rakás vesszőből lassan csinos kis
kosárka lesz. Mosolyogva indulok felé, mire ő felemeli a
fejét. Egy szót sem szól, egyetlen izma sem rándul, de a
tekintete épp elég ahhoz, hogy másfelé vegyem az irányt.
Inkább egy férfihoz lépek oda, aki nekem háttal állva
horgászik. Ügyesen, kecses mozdulattal dobja be a
zsineget a vízbe, mintha ez is egy bonyolult tánc része
lenne. Nadrágtartót hord, fekete haja a háta közepéig ér.
Ettől felébred bennem a megbánás, amiért én divatos
bubifrizurát csináltattam magamnak.

Mutass érdeklődést a tevékenységeik iránt – ez volt
Abigail első szabálya.

– Hahó!
Lesétálok a vízpartig, a férfi azonban még mindig nem



fordul meg.
– Látom, horgászik.
Nagyszerű, Lia – gondolom. Legközelebb talán mondd el

neki azt is, hogy cigány.
Azt illető megfordul, és leszedi a horogról a csalit. Most

ismerem csak fel: ő az a fickó, aki a függetlenség napi
ünnepségen megbámult. A  szeme elkerekedik, úgy néz
rám, mintha még soha nem látott volna hozzám hasonlót.
Talán nem is látott. Talán a cigányok éppolyan ritkán
vegyülnek közénk, mint mi közéjük.

Én zavartan pillantok a lábánál álló kosárra, amely
telis-tele van fickándozó halakkal: a fekete sügért
felismerem, a másik, hosszú orrú, foltos halat nem.

–  Hahó! – köszönök rá újra, csak hogy megtörjem a
kínos csendet. –  Cissy Pike vagyok – mutatkozom be, és
kezet nyújtok neki.

Jó ideig némán nézi a kezem, majd úgy ragadja meg,
akár egy fuldokló.

– Nvibgvigid Molszem – motyogja.
Írástudatlan – Abigail ezt jegyezné le a füzetébe. Én

egészen biztosan mást írnék le, és ezen a felismerésen én
magam is meglepődöm.

– A nevem Szürke Farkas – fordítja angolra.
– Nahát, maga beszél angolul!
–  Jobban, mint amennyire maga beszéli az alnobak

nyelvet – szúr egyet oda nekem.
Még mindig nem engedte el a kezemet. Finoman

elhúzódom tőle, megköszörülöm a torkomat, és udvarias



csevegésbe fogok.
– Maga itt lakik?
– Én sok helyen lakom.
– De csak van valahol egy háza, nem igaz?
–  Egy sátram van. – A  tekintete az enyémbe fúródik,

épp, mint a tükörlabirintusban. – Nincsenek nagy
igényeim.

Lassan megfeledkezem arról, hogy udvarias társalgást
terveztem.

–  Láttam magát – csúszik ki a számon. – Július
negyedikén. Követett engem.

– És most? – kérdi. – Most maga jött utánam, nem igaz?
–  Jaj, nem. Nem is tudtam, hogy maga… úgy értem,

Abigail Alcotttal jöttem.
Erre megnyúlik az arca. Hátat fordít, és elkezdi

összerámolni a horgászfelszerelését.
–  Szóval azért jött, hogy még több fiút vigyen el a

javítóintézetbe? Vagy meg akar fenyegetni, hogy a
pokolra jutunk, csak mert nem a maguk templomában
imádkozunk? Vagy talán azt akarja kideríteni, ki itta
ájulásig magát a Church Streeten?

A  kérdéseitől elakad a szavam. Életem során sokat
hallottam a cigányokról, de számomra ők csak nevek
voltak a különféle öröklődési ágrajzokon, nem pedig
férfiak, akik horgásznak, és akiknek éppolyan meleg a
bőrük, mint nekem.

– Nem is ismer engem.
Az arcán különös árny suhan át.



– Igaza van – ismeri be. – Nem ismerem magát.
– Lehet, hogy nem vagyok olyan, mint Abigail.
Alig van köztünk távolság.
– Lehet, hogy én meg nem csak egy akármilyen cigány

vagyok – feleli.
A  szavakból falat építettünk magunk közé, és úgy

látom, csak apránként, tégláról téglára bonthatjuk le.
Hirtelen ötlettől vezérelve a víz felé bökök.

– Minek hívják azt?
– Tó.
– Nem. Úgy értem, maguk minek hívják?
A férfi az arcomat fürkészi.
– Pitóbagv – feleli végül.
– Pitóbagv – ismétlem, majd a napra mutatok. – És azt?
– Kiszosz.
Lehajolok, és belemarkolok a földbe.
– Ki – mondja Szürke Farkas, és a kezét nyújtja, hogy

felsegítsen. Gyengéd mozdulattal megérinti a hasamat. –
Csidzsisz. Kisbaba.

– Mrs. Pike!
Kicsit odébb Abigail szólongat.
– Úgy hallom, mennie kell – mondja Szürke Farkas.
–  Igen… – A  kezemmel eltakarom a tűző napot, és a

szememmel Abigailt keresem, de sehol nem látom.
–  Jobb lesz, ha indul. Gondolom, nem akar itt ragadni

éjszakára.
– Nem – ismerem be, aztán rádöbbenek, mit mondtam.

Elvörösödöm ugyan, de állom a pillantását. – Hogy



mondják azt, hogy visszatérek?
Szürke Farkas belemegy a játékba.
– Npedgidzsi.
– Nos, akkor npegdidzsi.
Erre vidám hahotában tör ki.
– Épp azt mondta, hogy szellenteni fog.
Erre, ha lehet, még inkább elvörösödöm.
– Köszönöm a nyelvleckét.
– Vli nanavalmezi, Lia.
– Ez mit jelent?
– Hogy nagyon vigyázzon magára – mosolyodik el.
Felkaptatok a dombra, de nehezen mozgok a kisbabám

súlya alatt. Csidzsisz. A hazafelé úton Abigailt hallgatom,
aki elmeséli, hogy a másodunoka-testvérek egy kocsmai
verekedésben megölték egymást, meg hogy a Delacour
családban rengeteg nemi betegség fordul elő.

–  És maga megtudott valamit? – kérdi végül, amikor
már kifogyott a mondanivalóból.

Igen, megismertem a nyelvüket. És valamennyire
megismertem őket is.

–  Semmi olyasmit, amit maga fontosnak tartana –
felelem, aztán hallgatásba burkolózom az út további
részére.

John Delacournak, vagyis Szürke Farkasnak a saját törzsén
belül is

rossz híre van. Alkoholizmust, szexuális



bűncselekményeket,
vándoréletet és bűnözői hajlamot lehet a számlájára írni,

és állítólag a nevét is több alkalommal megváltoztatta.
1913-ban letartóztatták, miután egy téglával fejbe vágott
egy embert. 1914-ben gyilkosságért elítélték, és börtönbe
került. Több rokona is megemlítette, hogy törvénytelen

gyermekei születtek. John keveset beszél, de akkor is
hazudik, ezért teljességgel lehetetlen megtudni tőle bármit

is.
Abigail Alcottnak, a közjóléti minisztérium szociális

munkásának
feljegyzéseiből

Amint hazaérek, Ruby riadt tekintettel vár az ajtóban, egy
lépéssel mögötte Spencer áll.

–  Mi a fészkes fenét művelsz? – üvölti Spencer, és
becsapja mögöttem az ajtót. Olyan keményen ragadja meg
a karomat, hogy a keze nyoma egészen biztosan ott
marad a bőrömön.

– Megmagyarázom…
–  Magyarázd csak meg, Cissy! Magyarázd meg, miért

hívott fel a titkárnőm azzal, hogy elmentél az irodába
Abigail Alcotthoz. Magyarázd meg, hogy a feleségem, aki
hét hónapos terhes a fiammal, miért olyan ostoba, hogy
felkeres egy állami elmegyógyintézetet, ahol komoly baja
eshet. És az isten szerelmére, bemerészkedsz még
valamiféle cigánytáborba is…

– Az nem valamiféle cigánytábor, Spencer, és különben



is teljesen jól vagyok. – Igyekszem elhúzódni tőle, de nem
enged. – Csak meg akartam nézni, mi az, amiért ennyire
lelkesedsz te is, és az apám is. Ez talán bűn?

– Nem vagy olyan állapotban…
– Terhes vagyok, Spencer, nem gyengeelméjű.
–  Valóban? – dörren rám Spencer. – Jézusom, Cissy,

hogy várhatod el, hogy megbízzak a józan
ítélőképességedben, amikor egyik nap megpróbálod
megölni magad, a következő nap pedig a bolondokházába
mész…

–  Ez nem igazságos – vágok vissza, de a könnyek már
csípik a szememet.

– Nem igazságos? Próbáld csak elképzelni, milyen érzés
itt ülni, és elképzelni, hogy a feleségemet bántotta vagy ne
adj’ isten megölte egy elmebeteg! Abigail kitanulta,
hogyan kell elvégezni ezt a munkát, te nem. Ezentúl itt
maradsz a házban, az isten verje meg, amíg másképp nem
rendelkezem!

– Ezt nem teheted velem!
– Nem tehetem? – Spencer olyan erővel ragadja meg a

csuklómat, hogy felsikoltok a fájdalomtól, majd felrángat
az emeletre. Az egyetlen helyiség, amelyet kívülről is
zárni lehet, a közös hálószobánk, és Spencer most ide
vonszol be. – Ezt a saját érdekedben teszem.

– Hogy kinek az érdekében? – feleselek.
Spencer elsápad, mintha pofon vágtam volna.
–  Cissy, néha úgy érzem, egyáltalán nem ismerlek –

suttogja.



A  férjem kimért léptekkel kisétál a hálószobánkból.
A kisbaba a pocakomban összehúzza magát.

– Sajnálom – suttogom, de az ajtó zárjának kattanásán
kívül nem érkezik válasz.

Kérdés: Melyik nyom többet a latban: az öröklődés vagy a
környezet?
Válasz: A kettő összefügg. Ez a kérdés majdnem olyan, mint
a „Melyik a fontosabb: a föld vagy a mag?”.

Amerikai Eugenikai Társaság: Eugenikai
katekizmus, 1926

Az éjszaka közepén fordul a kulcs a zárban. Messziről is
megérzem az alkohol szagát Spenceren. Bebújik az ágyba,
homlokát a hátamnak nyomja.

–  Istenem, annyira szeretlek! – mondja, és a szavai
nedves páracseppekként ülnek meg a bőrömön.

Spencerrel a Niagara-vízeséshez mentünk nászútra.
Egyik éjjel sátrat vertünk, és a csillagos ég alatt
szeretkeztünk. A  vízcsobogás a vérem lüktetését
visszhangozta, és amikor Spencer belém hatolt,
megesküdtem volna, hogy a csillagok a nevünk
kezdőbetűit rajzolták az égre.

Spencer most felhajtja a hálóingemet, és a combom
közé helyezkedik. Mindketten sírunk, de ügyesen
titkoljuk. Amikor végez, a gerincemnek nyomja



könnyáztatta arcát, én pedig elképzelem, ahogy a vonásai
beleégnek a bőrömbe, mint valamiféle halotti maszk,
amely mindig egy lépéssel mögöttem jár.

Spencer elalszik, karja a csípőmön, de a keze alig érint,
mintha már nem tarthatna vissza soha többé.

Az hiszem, bizton állíthatjuk, hogy a hatvankét
vizsgált család esetében… „a vér nem válik vízzé”,

és minden okunk megvan feltételezni,
hogy a következő nemzedékek során sem fog „vízzé válni”.

H. F. Perkins: Vermonti Eugenikai Program,
első éves jelentés, 1927

A  viharfelhőkből véreső esik. A  rózsák éjfélkor virágba
borulnak. A  víz nem forr fel. A  szavak lecsúsznak a
könyvek lapjairól. Az ég különös színt ölt. Ahogy ezt a
furcsa világot járom, a föld megfagy a lábam alatt.

– Cissy! Cissy!
Valaki megfogja a vállam. A  nyakamban érzem a

leheletét.
– Spencer? – kérdem rekedtes, álomittas hangon.
Lassan ráébredek, hogy baglyok ülnek a környező

fákon, hogy sár tapadt a talpamra meg a hálóingem
szegélyére, és hogy halk neszezés tölti be a nyári éjszakát.
A házunk mögötti kis erdőben vagyok, és fogalmam sincs,
hogyan kerültem ide.

– Már megint álmodban járkáltál – világosít fel Spencer.



Igen, alvajárás, csak ez lehet a magyarázat. De hiszen az
előbb még abban a különös világban jártam. Ha nagyon
akarnám, talán még belekapaszkodhatnék, mielőtt végleg
elillan.

Spencer a karjába zár, és nagyot sóhajt.
– Cissy, csak azt akarom, hogy boldog legyél.
A torkomat már fojtogatja a zokogás.
– Tudom.
Egy rakás szerencsétlenség vagyok, hogy megvan

mindenem – kényelmes otthon, egészséges várandósság
és egy ilyen férj, mint Spencer –, mégis úgy érzem, hogy
hiányzik valami.

–  Szeretlek – mondja a férjem. – Soha nem szerettem
senki mást.

–  Én is szeretlek – felelem. Bárcsak ennyire egyszerű
lenne!

–  Gyere, bújjunk vissza az ágyba – hív Spencer  –, és
felejtsük el ezt az egészet!

Mint ahogy minden mást is elfelejtünk. Végtére is ha az
ember nem mondja ki hangosan, hogy valami szörnyűség
történt, akkor talán nem is történt meg.

A  szokásoktól azonban nem tudok szabadulni, így hát
bólintok, és elindulok Spencerrel a házba. Vissza-
visszanézek a vállam fölött; nem tudok szabadulni az
érzéstől, hogy van itt valami, amit meg kell keresnem.
A  tornácon Spencer kinyitja előttem az ajtót, és
betessékel.

A  fürdőszobában épp készülök lemosni a sarat a



lábamról, amikor észreveszem, hogy a bal kezemben
szorongatok valamit. Úgy nyílik szét az öklöm, akár egy
virág, és benne lapul valami puha, bársonyos, mézszínű:
a legapróbb kis bőrmokaszin, amelyet valaha láttam.



Hatodik fejezet

1932. augusztus 21.

EZ A FÉNY MINDEN 31. MÁSODPERCBEN FELVILLAN.
1927-ben az adófizetők minden 31. másodpercben

100 dollárt fizettek az állami intézményekben elhelyezett
elmebetegek, gyengeelméjűek, epilepsziások,

vakok és süketek ellátásáért.
A Harmadik Nemzetközi Eugenikai Kongresszuson

megrendezett kiállításról:

Az éjszaka közepén olyan fájdalmas görcs áll az
alhasamba, hogy felriadok, és Spencerre pillantok, aki
békésen alszik a hotelszobánk ágyának túloldalán.
Igyekszem nem figyelni a fogakra, amelyek belülről
rágnak.

Aztán belém hasít a fájdalom, de a nagy rémülettől
kiáltani sem tudok. Nézem, ahogy a vér átitatja a
hálóingem elejét, és ahogy az éles szemfog késként hasítja
fel a bőrömet. Hosszú, pikkelyes orr bukkan elő a
hasamon tátongó lyukból; aztán előtűnik egy karmos láb,
egy hüllőszerű has és egy hosszú farok. Az aligátor
elfészkeli magát a lábam közt, és rám vigyorog.



– Miz Pike…
A hang gazdája talán azért jött, hogy megnézze, hogyan

falnak fel elevenen. Az aligátor hatalmas állkapcsa a
combomra csukódik.

– Miz Pike… Lia!
Igen, az aligátor a titkos nevem hallatán végre eltűnik.

Nagyot pislogok, és látom, hogy a Plaza Hotel
előcsarnokának kellős közepén Ruby áll előttem
hálóingben. A tekintetében végtelen bánat ül.

– Vissza kellene feküdnie.
Már megint alvajáróként bolyongtam. Ruby vigyázott

rám, hiszen ezért is hoztuk magunkkal erre az útra.
Visszakísér a lakosztályunkhoz, kinyitja az ajtót, de a
tekintetével gondosan kerüli Spencert, aki zavartalanul
alszik az ágyban.

– Senki nem tud nyugodtan aludni idegenben – suttogja
Ruby, csak hogy engem mentegessen. Félrehajtja a
paplant, és betakargat, mintha kettőnk közül ő lenne az
idősebb.

Nagyot nyelek, és várom, hogy a szemem megszokja a
sötétet. A  lábamat összekulcsolom a paplan alatt, hátha
még mindig itt van az aligátor.

A  Harmadik Nemzetközi Eugenikai Kongresszus
programjából:
    I. Bevezető és köszöntő – dr. H. F. Perkins, az Amerikai

Eugenikai Társaság elnöke



  II.  A  bevándorló lakosság biológiai szűrése – Jap van
Tysediik professzor

III.  Hogyan akadályozzuk meg a nyugati civilizáció
összeomlását? – dr. Roland Osterbrand

IV. A hagyományos amerikai lakosság eltűnése: tanulmány
az emberi faj jobbításáról – dr. Spencer A. Pike

A  Harmadik Nemzetközi Eugenikai Kongresszusra,
amelyet a New York-i Természettudományi Múzeumban
rendeztek meg, hivatalból én is meghívást kaptam.
Egyébként nyugodtan otthon maradhattam volna annak
ellenére, hogy az apám is részt vesz az eseményen, és a
férjem az egyik meghívott előadó, ha két héttel ezelőtt
nem vágtam volna fel az ereimet, és nem keveredtem
volna bajba Abigail Alcott-tal.

Az előadóterem mellett, egy kisebb helyiségben ülünk,
amelyet váróteremmé alakítottak át a konferencia fejesei
számára. Spencer az előadására készül, az apám pedig a
programfüzetet lapozgatja. Ruby láthatatlan szellemként
húzódik meg a sarokban, és kötögetés közben
hangtalanul mozog az ajka.

Már csak mi vagyunk itt; a többiek elmentek
megtartani az előadásukat, vagy beültek a közönség
soraiba. Találkoztunk a michigani sterilizációs program
úttörőjével, és egy kubai fiziológussal, aki az anyanyelvén
megáldott engem, és azt mondta, hogy az ilyen tehetséges
nőknek, mint amilyen én vagyok, kötelességük minél több
gyermeknek életet adni. Aztán egy fokhagymaszagú New



York-i orvos egy órán keresztül beszélgetett Spencerrel
arról, mennyivel nehezebb évente 2 millió dollárt
elkölteni két gyengeelméjű egyén gyermekeinek
ellátására, mint ha kifizetnék a szülők sterilizációjának
egyszeri, 150 dolláros költségét.

Várakozás közben meghámozok egy narancsot, és az
ablakból figyelem, ahogy a látogatók sorra érkeznek a
múzeum lépcsőjéhez. A heves szél lefújja egy férfi fejéről
a kalapot, amely egy koldus ölében köt ki. Egy kislány a
lépcső háromnegyedénél leül, és olyan elkeseredetten
toporzékol, hogy még a virágsziromra emlékeztető,
halvány rózsaszín bugyija is kilátszik. Mindeközben az
apám és a férjem azon törik a fejüket, mi mindent kellene
Spencernek belesűrítenie az előadásába.

–  Nem is tudom, Harry – töpreng Spencer, és öles
léptekkel körbejárja a földre terített ágrajzot, amelyet úgy
gurítottak végig a padlón, mintha egy kutya hosszú
nyelve lenne. – Tavaly megbeszéltük, hogy nem
használunk családfákat.

Spencer cipője beleakad a papír szélébe. Az ábrán egy
hatalmas polip látható, a genetikai családfa karjai és lábai
úgy akadnak egymásba, ahogy a legtöbb degenerált
családban szoktak. Az ágrajz szimbólumaihoz a lap szélén
fűznek magyarázatokat. A  fekete kör elmebeteget jelent,
az üres kör gyengeelméjűt, a fekete négyzet azokat jelöli,
akiket javítóintézetbe küldtek, a fehér négyzet pedig a
szexuális bűnözőket. Ez a papír olyan mintás, mint egy
leopárd.



Spencer akkor döntött úgy, hogy többé nem lobogtatják
mindenütt a genetikai családfákat mint a vermonti
eugenikai mozgalom legfőbb bizonyítási eszközét, amikor
egyszer egy vacsoránál ülve az apámmal együtt rájöttek,
hogy a törvényhozás három befolyásos tagja is szerepel
az ágrajzaikon, mivel az állam legdegeneráltabb
családjaiból származtak. Sőt, a családfákból kitűnt, hogy
még az alkormányzó is egy ilyen rossz hírű családba
házasodott be. Spencerék ezért megállapodtak, hogy a
hangsúlyt ezentúl arra helyezik, hogy a hagyományos
vermonti népességet szaporodásra biztassák.
Elhatározták, hogy a Vidéki Élet Vermonti Bizottságának
égisze alatt létrehoznak egy alszervezetet –  a
Fogyatékosok Bizottságát –, amely majd elvégzi a piszkos
munkát, vagyis kiharcolja, hogy törvényben tiltsák meg a
fogyatékosok házasságát és utódlását. Így a sterilizációs
törvény körüli vitákhoz hivatalosan egyikőjüknek sem
lesz közük.

Emlékszem, aznap este teknőclevest szolgáltak fel,
amitől annyira felkavarodott a gyomrom, hogy kénytelen
voltam felállni az asztaltól.

–  Megtettük, amit kellett, Spencer, hogy elnyerjük a
közvélemény támogatását a sterilizációs törvény
elfogadásához. Most, hogy ennek vége, ideje
visszatérnünk az alapokhoz. – Az apám odalép hozzám,
vesz egy gerezd narancsot, hamar bekapja, majd az ujját
Spencer orra alá dugja. – Érzed? Már nem látod a
narancsot… de tudod, hogy ott volt. Ha nem akarod, nem



szükséges szót ejtened a családfákról, Spencer. Az
ördögbe is, akár el is égetheted, ha attól jobban érzed
magad. De az előadóteremben mindenki emlékszik még
arra, milyen munkát végeztünk öt évvel ezelőtt, csak hogy
felkutassuk azokat a családokat. Mindenki tudni fogja,
mit akarsz mondani, akkor is, ha nem mondod ki.

Ezzel apám fogja magát, és kisétál a teremből.
Spencer a papírlapra pillant.
–  Te mit gondolsz? – fordul hozzám, mire kis híján

lefordulok a székről.
– Hogy én mit gondolok? – A szavam is elakad, annyira

meglepődöm, hogy kikéri a véleményemet. Eszembe jut
az asszony, akinek a fiát elvette a gyámügy, no meg
Szürke Farkas, aki egyszerűen a bőrszínem miatt azt
hitte, azért megyek oda, hogy tönkretegyem az életét.

Ha elegendő okot adunk rá, könnyen kialakulnak az
előítéletek.

– A baj már megtörtént – felelem.
Az ajtón keresztül meghalljuk Spencer nevét és a

felzendülő tapsot.
Kicsi koromban az apám egyszer elvitt magával egy

hasonló, ámbár nem ilyen nagy eugenikai összejövetelre
San Franciscóba, ahol átéltünk egy kisebb földrengést.
A  szervezők megkértek, hogy hagyjuk el az épületet, és
kint várjuk meg a földrengés végét. Akkor nehezen
fogadtam el a tényt, hogy még a lábunk alatt lévő,
szilárdnak hitt talaj sem olyan biztonságos.

Amikor ötszáz ember egyszerre tapsol, úgy hangzik,



mintha a föld darabokra hullana körülöttünk. Spencer
sietve felgöngyölíti a családfapapírját, a hóna alá csapja,
és a zúgó vastapsra bevonul az előadóterembe.

–  Hölgyeim és uraim – kezdi, és már oda sem kell
figyelnem, hogy tudjam, mit fog mondani.

Felkelek, kilépek a teremből, és lesietek a lépcsőn az
egyik kiállítótérbe. A  gyerekek és a kísérőik szinte
eltörpülnek az irdatlan Brontosaurus-csontváz mellett.
A feje olyan aprónak tűnik a magasban, hogy alig tudom
kivenni a szemgödreit. Az agya, úgy tudom, nem volt
nagyobb az öklömnél. A  masszív állkapoccsal és
fogazattal rendelkező Tyrannosaurus sokkal
intelligensebb volt nála.

A  klímaváltozás miatt azonban mindkét faj kihalt, az
alsóbbrendűnek mondott növényevő és a kegyetlen
húsevő is, legalábbis Spencer ezt mesélte. Végül is nem
számított, melyikük az okosabb, az erősebb vagy a jobb,
illetve melyikük szaporodott el jobban. Mindkettőt
legyőzte az időjárás, vagyis egy rajtuk kívül álló tényező.

Távoli morajlás üti meg a fülem. Először nem tudom, mi
lehet, aztán rájövök, hogy az emeletről jön. A  közönség
lelkesen megtapsolt valamit, amit Spencer mondott.

Rubyhoz fordulok, aki egy lépés távolságból követ.
– Menjünk, sétáljunk egyet!

Rosabelle – válasz – mondd – ima, válasz – nézz – mondd –
válasz, válasz – mondd.



Titkos kód, amelyet Houdini és a felesége talált ki egy régi,
gondolatolvasós trükkjük alapján; Houdini ezzel a titkos

üzenettel akarta bebizonyítani, hogy a halála után
szellemként visszatér a túlvilágról

A pokol olyasmi lehet, mint New York nyáron. Az izzadság
bűze ételszaggal vegyül, hatalmas tömeg tülekedik az
utcákon, a rikkancsok fillérekért kínálják a tragédiákat, és
a taxik kipufogófüstje sejtelmes kísértetalakként szökik az
égbe. Igazi alvilág ez, ahol csak úgy nyüzsögnek azok,
akik kiutat mutatnak az embernek. Ebből a pokolból
végül is egy kislány vezet ki, aki egy kapualjban húzza
meg magát az édesanyjával. Az egydollárosomat
összegöngyöli, mintha cigarettát sodorna, a füle mögé
tűzi, majd Rubyt és engem egy háromsaroknyira álló,
barna téglás épülethez vezet. A  csengő felett egy kis
táblán ez áll: HEDDA BARTH, SPIRITISZTA.

Az asszony, aki ajtót nyit, még Rubynál is alacsonyabb,
hosszú, őszes haja a vállát veri.

–  Hölgyeim – szólít meg bennünket Hedda Barth, „az
évszázad médiuma”. – Mit tehetek önökért?

Ha valóban médium, akkor tudnia kellene. Már épp
indulnék le a lépcsőn, amikor érzem, hogy Ruby hátulról
finoman taszít rajtam egyet.

– Ha már itt vagyunk, akár be is mehetnénk – súgja oda.
Madame Heddáról több alkalommal is írtak a lapok:

amikor összeszólalkozott Houdinivel, vagy amikor
megidézte Walker polgármester elhunyt nagybátyját.



Annak az esélye, hogy egyszer még visszajövök ide, és
találkozhatom vele, gyakorlatilag a nullával egyenlő.

– Reméltük, hogy tart nekünk egy szeánszot – szólalok
meg végül.

– Nem jelentkeztek be előre.
– Nem.
Felszegem az állam, ahogy az apámtól láttam, csak hogy

éreztessem vele, erről én igazán nem tehetek. Meg is van
az eredménye. Az asszony félreáll, és betessékel minket.

Egy keskeny lépcsőn az emeletre megy, majd kinyújtja a
kezét, és kinyitja az ajtót. Szerintem csak én vettem észre,
hogy a kilincsgomb magától fordult el. Hedda ujjai hozzá
sem értek az ajtóhoz.

Bent, a sötétben egy hatszögletű asztal vár bennünket.
– Akkor beszélhetnénk a fizetségről – szólal meg Hedda.
– A pénz nem akadály – szögezem le.
Hedda erre megkér, hogy üljünk le, és fogjuk meg

egymás kezét. Kíváncsi tekintettel fürkészi az arcomat,
majd Rubyét.

– Mindketten komoly veszteséget szenvedtek – állapítja
meg.

Egyszer olvastam egy kritikus cikket a spiritualista
mozgalomról, amelyben leírták, hogy egy párizsi tudós a
járókelőknek ingyenes horoszkópot osztogatott, és
kiderült, hogy a résztvevők kilencvennégy százaléka úgy
vélte, személyre szabott a leírás. Valójában mindegyikük
az egyik leghírhedtebb francia tömeggyilkosnak készített
horoszkópot kapta.



Azt hisszük el, amit hinni akarunk; azt halljuk meg,
amit hallani akarunk. Amit az imént Hedda mondott, azt
bárki könnyedén kitalálhatta volna. Ha nem ért volna
veszteség bennünket, miért jöttünk volna ide?

Ekkor azonban hirtelen remegni kezd az asztal, majd
két lábra áll, akár egy ágaskodó paripa. Hedda szeme
fennakad, a szája tátva. Rubyra sandítok, mert fogalmam
sincs, mit kellene tennünk.

– Ma poule. – A hang jóval magasabb, mint Heddáé, és
egy kicsit selypít.

A  szívem a torkomban dobog, és érzem, hogy a baba
kétségbeesetten rugdosni kezd.

–  Simone? – kérdi Ruby, de a hangját elfojtja a
döbbenet. Most már tudom, hol hallottam ezt a jellegzetes
selypítést. Ruby franciája az, ami mindig kiütközik,
amikor nem ügyel eléggé, vagy amikor nagyon kimerült.

– Chérie, mondd meg a barátnődnek, hogy nincs mitől
félnie. Itt vagyunk mindannyian, nagyon várjuk őt.

–  A  nővérem az! – kiált fel izgatottan Ruby. – Simone.
Rajta kívül soha senki nem hívott így: ma poule.
Kiscsibém.

A  nővére, akit elvitt a torokgyík. De az üzenet
érthetetlen. Várjuk őt. Kit várnak? Az anyámról beszél
vajon? Vagy rólam?

A  kisbaba egyszeriben elnyugszik. A  karom elernyed;
az aggodalmaim szétfoszlanak. Ilyen érzés lehet, amikor
az ember látja, hogy az automobilja a következő
pillanatban fának csapódik. Ilyen lehet a fehér fény,



amelyről annyit hallani; ilyen lehet a végtelen nyugalom.
Ilyesmit érezhetett a saját édesanyám is.
Rengeteg kérdés foglalkoztat: Látom-e valaha a fiamat,

vagy ez túl nagy kérés lenne? A  fiam emlékezni fog rám?
Fájni fog a halál? Tudni fogom, mikor következik be? De
egyelőre az is elég, hogy megerősítést kaptam. Hogy
tudom: a megérzéseim nem csaptak be.

Madame Hedda lassan kijön a transzból. A  szája bal
sarkából nyálcsík folyik le. Egy tízdolláros bankjegyet
teszek az asztalra. Spencernek majd azt mondom, hogy
elveszítettem.

–  Jöjjön vissza! – mondja, és tudom, hogy úgy érti: a
túlvilágról.

Egy átfogó eugenikai felmérésnek először is fel kell
kutatnia

az államban élő alkalmatlan egyéneket, másodszor,
amennyiben lehetséges, meg kell határoznia, miért

alkalmatlanok.
Részlet H. H. Laughlinnak,

az Eugenikai Nyilvántartó Hivatal igazgatójának
1925. október 8-án Harriet Abbottnak írt leveléből

Dr. Craigh rendelője a Park Avenue-n található.
Begombolom a blúzom, és kinézek az ablakon erre a
széles útra, amely egészen másnak akar látszani, mint
ami. De ezek a fák senkit nem tévesztenek meg: hiába a



sok zöld, ez akkor is a város kellős közepe, ahol az aszfalt
lassan kitúrja a növényzetet. A nőgyógyász megtörölgeti a
kezét, és a vizsgálat után éppannyira kerüli a
tekintetemet, mint én az övét.

– Mrs. Pike – mondja nyersen –, öltözzön fel nyugodtan,
aztán jöjjön az irodámba.

Amikor visszamentem a múzeumba, ahol Spencer még
mindig a munkatársai elismerésének fényében
sütkérezett, nem árultam el neki, merre jártunk Rubyval.
Akkor sem szóltam egy szót sem, amikor azzal állt elő,
hogy megbeszélt egy időpontot ezzel az orvossal, a
veszélyeztetett terhességek elismert szakértőjével.
Ennyire egyszerű az egész: a döntés már nem az én
kezemben van. Most már tudom, mi fog velem történni,
ezért nincs értelme küzdeni ellene.

Egyszer, gyerekkoromban az apám vacsorára hívta az
állami igazságügyi orvosszakértőt. Emlékszem, hogy az
illető egy természetes mozdulattal szétnyitotta a
csirkemellet, csak hogy illusztrálja a fulladásos halál
folyamatát. Azt mondta, a valódi borzalom akkor
következik be, amikor az ember úgy érzi, szétszakad a
tüdeje. Aztán próbál levegőt venni, de elsüllyed, és a
tüdeje megtelik vízzel. Ezek után már csak békességet
érez.

–  Mrs. Pike! – Egy ápolónő dugja be a fejét az ajtón. –
Már várják.

–  Rendben. – Megfordulok, és mosolyt erőltetek
magamra.



Az ápolónő végigvezet a folyosón.
– Éppúgy ragyog, mint a többiek! – néz végig rajtam.
Talán a várandósságra jellemző ragyogás nem az

anyaság öröméből fakad. Talán az összes várandós nő azt
hiszi, hogy meg fog halni.

Dr. Craigh irodája sötét, rideg, a falakat lambéria
borítja. Olyan, mintha egy vitorlás hajó szivarfüstös
kabinjában lennénk.

– Gomez igazán remekelt a tegnap esti meccsen. Az első
támadásnál egyetlen pontot sem szerzett az ellenfél –
magyaráz Craigh.

–  Igen, ha engem kérdez, az Athletics kiváló formában
van – hümmög Spencer, aki amúgy nincs is oda a
baseballért.

– Gehrig az elmúlt szezonban összesen 184 ütésből ért
el pontot. Az ember el sem hinné… ó, Mrs. Pike. Kérem,
foglaljon helyet. – A férjem melletti székre mutat.

Spencer megfogja a kezemet, majd mindketten
várakozón nézünk dr. Craighre, mint a gyerekek, akiket
az igazgató elé hívattak.

– Jó híreim vannak – újságolja Craigh. – A terhességével
az égvilágon semmi gond nincs.

Spencer egészen elernyed mellettem.
– Na látod, Cissy?
–  Tökéletesen megértem az aggodalmait, tekintve az

édesanyja szomorú esetét. Ám az édesanyja leletei
alapján, amiket a kedves férje volt szíves elpostázni
nekem, megállapítható, hogy a nála felmerült



komplikációkat a medence aránylag kis mérete okozta.
Ön sem nagy növésű, Mrs. Pike, a csípője azonban
tökéletesen alkalmas a szülésre. Szerencsére ezen a téren
az édesapjára ütött.

Eszembe jut az apám magas, ösztövér alkata: semmiben
sem hasonlít rám. Ennek ellenére visszamosolygok az
orvosra.

–  Nemcsak hogy egészségesen, komplikációk nélkül
fogja megszülni ezt a kisfiút – folytatja dr. Craigh  –, de
abban is bízom, hogy hamarosan elhozza őt megmutatni.

Kíváncsi vagyok, mennyit fizetett neki Spencer a
hazugságaiért.

Nem sokkal később felállunk, és kezet rázunk vele.
Spencer lekísér a lépcsőn.

–  Craigh híres szakember – mondja. – Mindenki, szó
szerint mindenki ismeri a nevét. Ha kimondod, hogy
gyermekszülés, az ő neve merül fel elsőnek. Ha valakinek
a véleménye megnyugtathat, az övé biztosan.

Ezzel futó csókot lehel az arcomra. Egyik kezével
átkarolja a derekamat, a másikkal kinyitja az ajtót, és egy
perc múlva újra elnyel bennünket a város forgataga.
A nap túl erősen tűz; alig látok valamit. Kénytelen vagyok
a kezemmel eltakarni a szememet, és hagyni, hogy
Spencer vezessen.

Tudjuk, mi a gyengeelméjűség, és mindenkit
gyengeelméjűséggel gyanúsítunk, aki nem képes a



környezetéhez alkalmazkodni,
a társadalmi elvárások szerint élni, vagy észszerűen

cselekedni.
Henry Goddard: A gyengeelméjűség okai és

következményei, 1914

Valami ismerős helyen akarom megtenni. Sokat
gondolkodom rajta hazafelé a vonaton. Szinte
beleszédülök a gondolatba.

–  Tudtam – fordul Spencer az apámhoz a privát
vonatfülkénkben. – Tudtam, hogy jót fog tenni neki ez az
utazás.

Éjfél körül jár, mire hazaérünk. Ahogy kikászálódunk a
Packardból, levelibékák kuruttyolnak a közelben, és a
jégkamra teraszáról egy kóbor macska sárga, villogó
szeme figyel. Amikor Spencer kinyitja a bejárati ajtót, úgy
hangzik, mintha egy pecsétet törne fel.

– Ruby, elég, ha reggel kipakolsz – rendelkezik Spencer,
majd felmegyünk az emeletre. – Drágám, te se fáradj a
pakolással! Már ágyban a helyed.

– Még megfürdöm. Szeretnék egy kicsit egyedül ejtőzni.
Erre Ruby lassan odafordul. A  szája elkerekedik, de

nem hagyom, hogy feltegye a kérdést.
–  Hallottad, mit mondott a professzor úr – vágom oda

élesen. A  több hete tartó bajtársias viszonyunk után a
ridegség fegyver a kezemben, amellyel elűzhetem
magamtól. Ruby a nyakát behúzva felsiet a lépcsőn a
cselédszobába, és nem érti, mi történhetett kettőnk



között.
A  hálószobában a szekrényből magamhoz veszek egy

szépen összehajtogatott hálóinget és egy pongyolát.
A fürdőszobaajtóban várok, amíg Spencer kijön.

–  Megeresztettem neked a fürdővizet – mondja, és
szomorú mosollyal pillant a hasamra. – Biztos vagy
benne, hogy ki tudsz szállni a kádból?

Emlékezetembe vésem a mosolyát és a vállának ívét.
Mindaz, amiért beleszerettem Spencerbe, most a
torkomat fojtogatja, így jó ideig megszólalni sem tudok.

–  Ne aggódj miattam! – felelem végül, és magamban
hozzáteszem, hogy soha többé.

A ház úgy tér nyugovóra, ahogy egy kövér embert nyom
el az álom. Eleinte finoman mocorognak a padlódeszkák,
a mennyezet nagyokat sóhajt, majd minden elcsitul.
A fürdőszobát betölti a gőz; levetkőzöm, és hagyom, hogy
beburkoljon a sűrű pára. A  szívem olyan szaporán ver,
hogy ha akarnám, látnám a bőröm alatt – a tükör
azonban elhomályosult. Nem törlöm tisztára, egyszerűen
csak odanyomom a két tenyeremet, aztán az ujjammal
egyetlen szót írok fel: S…E…G…Í…T…S…É…G. Elképzelem, mi
lesz, ha majd rám találnak, és itt fekszem mozdulatlanul
és fehéren, akár egy márványszobor. Mindenki csupa
szépet mond majd rólam, és a tekintetükben nem lesz
más, csak szánalom és szeretet.

Éjjel egy órára már teljesen kihűlt a víz. A  lábamat
felhúzom a domborodó hasam mellett; a csuklómat a
térdemen egyensúlyozom.



Spencer borotvája a kád peremén fekszik.
Óvatosan kézbe veszem, és egy vonalat húzok vele a

könyékhajlat alatt. A kibuggyanó vérbe mártom az ujjam,
majd a vért a számra kenem, mintha rúzs lenne.
Ragacsos, kesernyés ízű. Nem is csoda, hiszen a lelkem
mélyén megkeseredtem.

Amint enyhül a fájdalom, újra belevágok a karomba,
nem sokkal lejjebb.

Két párhuzamos vonal. Az én életem és a fiamé. Jobb
lesz így mindenkinek. Ha megszülném ezt a gyermeket,
attól a pillanattól kezdve, hogy kibújik belőlem, máris
máshoz tartozna – Spencerhez és az apámhoz. És egy nap
éppen úgy tekintene rám, mint ők – mintha csak egy
ostoba nőszemély lennék, aki képtelen megérteni, milyen
nagyszerű tudományt hoznak létre, és aki hisz abban,
hogy a szeretetnek éppakkora ereje van, mint a
tudománynak.

És ha valamilyen csoda folytán mégiscsak kislányom
születne, a helyzet még rosszabb lenne. Még egy dologban
kudarcot vallanék, hiszen Spencer fiút vár. Nemcsak hogy
végig kellene néznem, ahogy vele is úgy bánik, ahogy
velem, de azt is végig kellene néznem, ahogy a lányom
elköveti ugyanazokat a hibákat, mint én: hogy szerelmes
lesz egy férfiba, aki nem önmagáért szereti; hogy férjhez
megy, csak hogy legyen egy társa, de a házasságban még
magányosabb lesz; és életet ad egy gyermeknek,
miközben tudja, hogy nem lesz jó anya.

Még egy vonal, majd egy újabb. A vér lassan, halványan



örvénylik a vízben. A karomon már egy hosszú vasúti sín
rajzolódik ki. Végre elindulok valamerre, hiszen itt már
semmi nem maradt számomra.

A  csuklómon ejtett utolsó vágás a legmélyebb. Ennek
már előre ki volt jelölve a helye, mintha jelölőkrétával a
bőröm alá rajzoltam volna.

Lesz majd egy kés, amely felvágja a hasamat, hogy
kimentsék a gyermeket. Az orvosok majd befejezik a
munkát, amit én elkezdtem: kinyitják a testemet. Aztán
leteszik a kést, és a fejüket vakarva tanakodnak,
hogyhogy ennyire üres vagyok belül.

A fülem zúgni kezd. A fejem túl nehéz, már nem bírom
tartani. A testem lassan a víz alá merül.

Ekkor kivágódik az ajtó, és Ruby a kád fölé hajolva
kiabálja, hogy tartsak ki. Nekem nincs erőm kapaszkodni,
de ő erősen tart. Minden csupa vér, de Rubynak valahogy
sikerül felhúznia és átlendítenie a kád peremén.
A  fürdőszobapadlón meztelenül, vizesen, véresen
összerogyok, Ruby pedig kétségbeesetten szólongatja
Spencert, aki egyszer csak megjelenik az ajtóban, és
odarohan hozzám.

–  Cissy, jaj istenem, ne! – A  csuklóm köré teker egy
törölközőt, de miután a törölköző egy pillanat alatt átázik,
Spencer elsápad, és kiviharzik. – Itt maradsz vele, hallod?
– veti oda Rubynak, aki ijedtében moccanni sem tud.
Hallom, ahogy a távolban Spencer a telefonba kiabál,
hogy azonnal jöjjön a doktor.

A maradék erőmmel Ruby felé nyúlok, és a hálóingébe



markolva közelebb húzom magamhoz.
–  Mentsd meg a babát! – könyörgöm neki rekedtes

hangon, de Ruby a zokogástól meg sem hallja. Ép karomat
a nyaka köré fonom. Csókot nyomok az ajkára, hogy ő is
megízlelje a fájdalmamat. – Mentsd meg a kicsimet! –
suttogom. – Ígérd meg!

Ruby bólint, a tekintete az enyémbe fúródik.
– Megígérem.
–  Jól van – sóhajtok, és hagyom, hogy a hullámok

beterítsenek.

teljes mértékben az egyén jogait,
ha kénytelen a közösségén belül eltartani a bűnöző

hajlamú,
erkölcstelen, degenerált és mentálisan sérült egyéneket.

H. F. Perkins:
Vermonti Eugenikai Program, első éves jelentés, 1927

Minden fehér. A  mennyezet, a fény, a képek, amelyeket
csukott szemmel látok. Még a kötés is, amely a vállamtól a
kézfejemig olyan szorosan köti gúzsba a karomat, hogy
érzem a bőröm alatt a vér lüktetését. Mintha arra akarna
emlékeztetni, hogy mégiscsak életben maradtam.

Túl nagy a meleg a hálószobában. Az ablak már régóta
zárva van, most egy ventilátorral kell beérnem, de az nem
sokat segít. Amikor lerúgom magamról a paplant,
megakad rajtuk a szemem: Spencer és dr. DuBois az



ajtóm előtt ácsorognak.
–  Joseph – szólal meg Spencer  –, tudom, hogy mindez

kettőnk között marad.
Dr. DuBois a legnevesebb orvos Burlingtonben. Az én

születésemnél is ő segédkezett, és a gyermekemet is ő
fogja világra segíteni.

– Spencer…
– Kérem. Régi barátként kérem…
–  Tudja jól, hogy vidéken vannak olyan helyek, ahol

megfelelően gondoskodnának róla. Dimbes-dombos táj,
vesszőből font hintaszék, miegymás. Nem a Waterburyről
beszélek.

– Nem. Azt nem tudnám megtenni vele.
– Cissyvel? Vagy önmagával? – ingatja a fejét dr. DuBois.

– Most az egyszer nem magáról van szó, Spencer –
mondja, és már indul is.

Spencer leül az ágyam szélére.
– Sajnálom – nyögöm ki nagy nehezen.
– Sajnálhatod is – feleli, és a nyomasztó hőség ellenére

végigfut a hideg a hátamon. Spencer szemében már
megint kudarcot vallottam.

Kérdés: Mit jelent a negatív eugenika?
Válasz: A  negatív eugenika szeretné kiküszöbölni a
diszgenikus elemeket a társadalomból. Az eszközei többek
között a sterilizáció, a bevándorlás ellenőrzése, és olyan
törvények, amelyek megtiltják a diszgenikus egyének



házasságát.

Amerikai Eugenikai Társaság: Eugenikai
katekizmus, 1926

Egy egész hét eltelik, mire Spencer kettesben hagy otthon
Rubyval, de akkor is csak azért, mert várják az egyetemen
a hallgatók.

– Bármikor felhívhatsz, ugye tudod? – köti a lelkemre.
Felpillantok, miközben a zsömlémet vajazom.
– Rendben.
– Talán ma este elmehetnénk fagylaltozni egyet. Ha lesz

hozzá kedved. – Spencer így kér meg rá, hogy legyek
életben, amikor hazajön. – Na, akkor megyek is.

Ragyogóan fest a vékony vászonöltönyében, az olajozott
hajával és a csokornyakkendőjével, amelynek két szára
pontosan egy szintben áll, épp, mint Justitia mérlegének
két serpenyője. Tudom, hogy a vajazókésemet nézi, és
azon morfondírozik, azzal képes vagyok-e kárt tenni
magamban. A szeme láttára tisztára nyalom a tompa kést,
csak hogy lássam, mit szól hozzá.

– Idehívom Rubyt – mondja, és már indul is.
Ruby, aki az utóbbi időben igyekezett kerülni a

társaságomat, bevánszorog a konyhába, miközben
Spencer autója elrobog.

– Miz Pike – motyogja.
– Miss Weber.
– Ha valóban a barátom lenne – fakad ki Ruby –, előre

szólt volna, mire készül.



Merőn bámulja a kötéseimet.
– Akkor nem hagytad volna, hogy megtegyem – felelem

halkan.
Nem kell tovább magyarázkodnom, mert mindkettőnk

figyelmét a kintről beszűrődő hangzavar köti le.
– Mosómedvék – mondja Ruby, és előveszi a kamraajtó

mögül a vadászpuskát, amelyet kifejezetten ilyen esetekre
tartunk.

– Lehet, hogy veszettek. Fényes nappal van.
Ellépek Ruby mellett, benyúlok a konyhaszekrénybe, és

a cukortartóból kiveszem a töltényeket. A  hátsó ajtón
kilépve alaposan körülnézünk, de két fogócskázó
szitakötőn kívül nem látunk mást.

Ruby a földre támasztja a puskatust.
– Bármi is volt az, már elment.
Magamban én is erre jutok, aztán észreveszem, hogy a

jégkamra ajtaja tárva-nyitva áll. Ez a kis melléképület
még a nagyanyám idejéből maradt itt. Télen rendszeresen
házhoz hozzák a Champlain-tó jegéből vágott jókora
jégtömböket, amelyeket fűrészporba csomagolva tárolunk
a kamrában. Ezekből a tömbökből szoktunk aztán kisebb
darabokat lefaragni a konyhai jégszekrénybe. Spencer
ragaszkodik hozzá, hogy mindig gondosan csukva tartsuk
az ajtót. „Ha vizet akarnék a whiskymbe tenni –
mondogatja –, akkor a csapból engednék bele.”

Kiveszem a puskát Ruby kezéből.
– Maradj itt! – utasítom, így hát természetesen utánam

ered. Felmászunk a jégkamra tornácára, majd belépünk



az ajtón, és várjuk, hogy a szemünk hozzászokjon a
sötéthez. Csak az érzi meg egy harmadik személy
jelenlétét, aki olyan rengeteget járt a sötétben, mint én.

– Jöjjön elő! – A hangom sokkal bátrabb nálam.
Semmi.
– Azt mondtam, jöjjön elő!
Elképzelem, hogy rablók, erőszakolók, tolvajok

rejtőznek itt. Mivel nincs vesztenivalóm, felemelem a
puskát, és a legközelebbi jégtömbbe lövök. A  jég
szétrobban, Ruby felsikolt, és a bal vállam mögül egy férfi
kiált fel:

– Az istenit!
Szürke Farkas előmerészkedik a rejtekhelyéről, kezét a

magasba tartja, akár a filmeken. Az arcára büszkeség és
ijedség furcsa keveréke ül ki.

– Maga meg mit keres itt?
Most, hogy vége, a kezem reszketni kezd. Ruby a kamra

ajtajához kuporodik ijedtében.
– Nincs semmi baj – nyugtatom meg. – Ismerem őt.
– Ismeri őt? – Rubynak leesik az álla.
Elképzelhető, hogy Szürke Farkas azért jött, hogy

meglopjon minket, vagy hogy bántson engem. Nem lett
volna nehéz hazáig követnie aznap, amikor felkerestük a
cigánytábort. De miért nem akkor rabolta ki a házat,
amikor elutaztunk New York Citybe? És miért hagyta itt
nekem a múltkor azt a kis mokaszint?

Akárhogyan is, nem akarom, hogy olyan embernek
tűnjek ebben a helyzetben, mint amilyennek Szürke



Farkas gondolt, amikor legutóbb találkoztunk.
– Szürke Farkas, ő itt Ruby. Ruby, Szürke Farkas. – Úgy

mutatom be őket egymásnak, mintha brit
arisztokratáknak rendezett bálon lennénk.

– Megyek, felhívom a professzor urat – hebegi Ruby, de
elkapom a kezét.

– Ne hívd! – Ahogy a tenyerünk összeér, némán kérem,
hogy bízzon bennem.

Ruby azonban régóta él egy eugenikus házában, és
tudja, hogy még az ő francia kanadai származása sem
olyan szörnyű, mint egy cigányé.

–  Miz – motyogja, és a tekintete Szürke Farkas arcára
vándorol. – De hiszen ő… ő…

– Éhes – segítem ki. – Talán hozhatnál a konyhából egy
kis harapnivalót.

Ruby visszanyeli, amit mondani akart, majd bólint, és a
ház felé indul. Amint kettesben maradunk, Szürke Farkas
felemeli a karomat, és az ujja végigjárja a kötés
csigavonalát.

– Megsérült – szólal meg, és én bólintok. – Baleset?
Elkapom a pillantásomat, és megrázom a fejem.
Ő tovább vizsgálgatja a kötést, szemlátomást felzaklatja

a látvány.
– Hoztam magának valamit, hogy biztonságban legyen,

de ezek szerint elkéstem.
A  zsebéből előhúz egy hosszú bőrszíjra fűzött kis

bőrerszényt. Az illata halványan a nyárra emlékeztet, no
meg rá.



–  Kőrislevél, foltos bürök és boldogasszony papucsa. –
Szürke Farkas a pocakomra pillant. – Mindkettőjüknek.

A szíjat a nyakamba akasztja, és közben egészen közel
hajolok hozzá. Érzem, hogy a szíj égeti a bőrömet.

– Kizi ndaib nidali.
– Az mit jelent?
– Tudom, mit érez.
Szürke Farkas szemébe nézek, és hiszek neki. Ő  tudja,

milyen érzés olyan helyre kerülni, amely megöli az
embert, hacsak ő nem öli meg magát hamarabb. Ott van a
fekete szemében – a fekete az a szín, amelyik megmarad,
miután az összes többi szín eltűnik.

– Hogy mondják azt, hogy „köszönöm”?
– Vlivni.
–  Akkor hát vlivni. – Megérintem a kis erszény

gyöngydíszítését, egy aprólékos munkával hímzett
teknőst. – Honnan tudta, merre lakom?

Erre aztán elmosolyodik.
– Burlingtonben mindenki tudja, hol lakik a férje.
– Ugye maga hagyta a tornácon nekem a cipőcskét?
–  A  babának hagytam itt – mondja, és nekidől az

oszlopnak a jégkamra tornácán. A haja beborítja a vállát.
– Nem lett volna szabad eljönnie – ingatom a fejem.
– Miért nem?
– Spencer nem örülne.
–  Nem hozzá jöttem, Lia – feleli Szürke Farkas. –

Magához jöttem.
Nem tudom, mit mondhatnék, de nem is baj, Szürke



Farkas figyelmét ugyanis elvonja valami: Ruby most
lépett ki a házból, kezében egy limonádéval és zsömlékkel
megpakolt tálcával. Ahogy elindulunk felé, érzem, ahogy
a kis bőrtasak himbálózik a nyakamban. Szürke Farkason
és rajtam kívül senki sem tudja, hogy ott van. Azon töröm
a fejem, miért hívott már kétszer is Liának, amikor nem is
így mutatkoztam be neki.

A hagyományos amerikai népesség határozza meg
a közösség társadalmi jellegét. Ők a társadalom alapító

tagjai,
és a társadalmi érintkezés általuk megalkotott szabályait

fogják mások is követni.
Elin Anderson: We Americans:

A Study of Cleavage in an American City (Mi, amerikaiak:
társadalmi szakadék egy amerikai városban), 1937

A finom porcelánok, az evőeszközök és a kristálypoharak
csilingelése az angyalokra emlékeztet. Az apámmal és
Spencerrel együtt az Ethan Allen Club legjobb asztalát
kaptuk – azt, ahonnan mindenki szerint a legszebb a
naplemente. Az asztal közepén álló rózsacsokron át
látom, hogy az apám Allen Sizemore-nak, az egyetem
dékánjának a feleségével beszélget.

–  Szóval – mosolyog rám Allen  –, mikorra várható a
nagy nap?

Eleinte fel sem fogom, hogy a babára gondol.



–  Nem elég hamar – kotyogja közbe a felesége. – Még
emlékszem, hogy én a végén már hatalmas bálnának
éreztem magam.

Kedvelem Mrs. Sizemore-t, mert ami a szívén, az a
száján. Átnyúl az asztalon, és megpaskolja a kezemet.

–  Kitartás, Cissy! Hamarabb túl lesz rajta, mint
gondolná.

–  Túl lesz rajta? – nevet fel Allen. – Hiszen csak akkor
kezdődik igazán a móka! Spencer el fog aludni az előadás
közepén, miután egész éjszaka a kicsit pelenkázza. Harry
ajtajára meg majd kiírjuk, hogy Nagyapa, csak a
miheztartás végett.

– Ez a kicsi tökéletes lesz – ígéri az apám. – Az apja eszét
örökli majd – vagyis elég okos lesz, hogy végigaludja az
éjszakát. A  szépségét meg az anyjától – vagyis ha
mégiscsak felébredne, leveszi majd a lábáról a kimerült
dajkáját.

–  Dajkáját? – fordulok Spencerhez, aki az apámra
mered.

– Meglepetésnek szántuk.
– De én nem akarok dajkát!
–  Kedvesem, hiszen nem a tiéd lesz! – tréfálkozik

Spencer.
Az asztalnál ülők egyszerre kacagnak fel. Én

megszégyenülten sütöm le a szemem. Kissé feltűröm a
ruhám ujját, hogy kilátszódjon a kötésem, majd a
borospoharamért nyúlok. Közben le sem veszem a
szememet Spencerről.



–  Te jó ég, Cecelia… megsérült talán? – Ahogy
számítottam rá, Mrs. Sizemore rögtön felfigyelt a kötésre.

– Ami azt illeti… – fogok bele, de Spencer közbevág.
–  Megégette a kezét a tűzhelyen. – Ellentmondást nem

tűrő pillantást vet rám. – Jobban kellene vigyáznia
magára.

– Ezt nem is említetted – hányja a szememre az apám,
és a csuklóm után nyúl.

–  Semmiség – mondom, de ahogy visszarántom a
kezem, a poharam felborul, és a bor vérvörösen ömlik
rám.

Mindenki egyszerre kiált a pincérnek, aki rögvest ott
terem, kezében egy halom hófehér szalvétával. Széles,
barna arca Szürke Farkaséra emlékeztet. Nyomban el is
kezdi felitatni a bort a lábamról.

–  Az isten szerelmére! – dörren rá Spencer. – Vegye le
róla a kezét!

Kikapja a kezéből a szalvétákat, és nekiáll rendbe tenni
a ruhámat.

– Ez csak egy ruha, Spencer – csillapítom a férjem, majd
a pincérhez fordulok, és kimondom, mielőtt még
átgondolhatnám. – Vlivni.

Köszönöm.
A  pincér szeme elkerekedik, és az asztalnál ülők is

kíváncsian pillantanak rám.
– Nos? – vonom kérdőre a pincért, és úgy teszek, mintha

rosszul hallott volna. – Mégis mit képzel magáról?
Aztán a többiekhez fordulok.



– Elnézést, ki kell mennem a mosdóba.
Miközben kisétálok a fényűzően berendezett

helyiségből, magamon érzem a cigány férfi tekintetét.
Bárcsak bocsánatot kérhetnék tőle! Bárcsak
elmondhatnám neki, hogy megértem: minél nagyobbak
az ember reményei, annál keservesebbet csalódik.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a testi és szellemi
fogyatékosságok tekintetében Vermont a listavezető

államok egyike.
Ennek hátterében feltételezhetően az áll, hogy a népességen

belül
nagy arányban vannak a francia kanadai származású

lakosok.
H. F. Perkins: 1. számú tanulmány, Vermonti Eugenikai

Program, 1926

Szürke Farkas valahogy mindig tudja, mikor jöjjön. Akkor
jelenik meg a tornácon, amikor Spencer az egyetemen
előadást tart, Ruby pedig a henteshez ment. Akkor lép elő
a fák közül, amikor alkonyatkor sétálni megyek a kis
erdőbe. És amikor nem jelenik meg személyesen, akkor
újabb és újabb ajándékokat találok a tornácon: kis fonott
kosarat, miniatűr fonott hótalpat, egy vágtató lovat
ábrázoló kis rajzot. Amikor eljön hozzám, azon tűnődöm,
eddig miért nem volt jelen az életemben.

Tudom, hogy nem kellene bátorítanom őt. Szürke



Farkas a társadalom szövevényes hálójának legszélébe
kapaszkodik: alig tartja egy vékonyka szál. Én viszont a
háló közepén nőttem fel. Szürke Farkasnak sötét a bőre,
és amúgy is teljesen más, mint én, épp ezért kellene
távolságot tartanom tőle. Ugyanakkor épp ezért nyűgöz le
annyira.

Burlington utcáit járva az ember mindenféle népséggel
találkozik –  írekkel, olaszokkal, cigányokkal, zsidókkal  –,
de ha valaki úgy nő fel, ahogy én, akkor megtanul
szemellenzővel járni. Csak azokat vesszük észre, akik
olyanok, mint mi magunk – azokat a nőket, akiknek
éppúgy be van bodorítva a hajuk, mint nekünk, a
matrózinges gyerekeket és a férfiakat, akikből árad a
drága hajszesz illata. Szürke Farkastól nem kérdeztem,
miért járkál utánam, de gondolom, ugyanaz lehet az oka,
mint amiért én annyira várom őt – mert olyan meglepő,
ha valaki az üveghez nyomja az orrát, és a másik oldalról
visszanéznek rá.

Mit szólna Spencer, ha tudná, hogy egy cigányhoz
érzem magam a legközelebb, egy olyan emberhez, aki
hozzám hasonlóan sehogyan sem illik ebbe a világba?

Ma nem fogom látni Szürke Farkast, ami nagy csalódás
számomra.  Napközben nem leszek itthon, a Klifa Club
hétfői gyűlésén veszek részt. Ez Burlington első számú női
klubja, amelynek a közösségben betöltött pozíciómnak
köszönhetően magától értetődően tagja vagyok.

Spencer beszélt rá, hogy menjek el ma a városba. Ha
hosszú ujjú ruhát veszek fel, senki nem veszi észre a



kötéseimet.
– Amúgy is jó hatással lesz rád egy kis zenés szórakozás

– jegyezte meg reggeli közben.
Két órán keresztül hallgatok egy hárfaelőadást, majd

egy félórán keresztül próbálok ébren maradni, miközben
egy botanikus az itáliai kertekről mesél. Végigszenvedem
a limonádéból és szendvicsfalatkákból álló uzsonnát, és
tűröm, hogy a nők a hasamat fogdosva elmondják azt,
amit már amúgy is tudok – hogy fiút hordok a szívem
alatt. A programfüzettel legyezgetem magam, és amikor a
hölgyek a jövő havi rendezvényt kezdik tárgyalni,
észrevétlenül kisurranok.

Szürke Farkas a bank előtt cigarettázik, és engem vár,
mintha megbeszéltük volna a találkát. Mindössze egy
pillanatig tart a meglepetés, hogy még itt, a városban is
rám talált. Ő  egyszerűen felvonja a szemöldökét, és
cigarettával kínál. Nekivágunk az utcáknak. Eleinte egy
szót sem szólunk. Nincs is rá szükség.

– A Klifa Club – töri meg végül a csendet.
– Igen?
– Milyen?
–  Természetesen nagyon előkelő. Tizennégy karátos

aranytányérból eszünk, és kis európai országok
uralkodóival társalgunk. Különben miért lenne zártkörű?

Szürke Farkas felnevet.
– Fogalmam sincs.
Az egyik utcasarkon megragadja a könyökömet, mire

mozdulatlanná dermedek. Számtalanszor találkoztunk



már, de egy kezemen meg tudom számolni, mindeddig
hányszor ért hozzám. Igen, barátság szövődött köztünk,
és szívesen beszélgetek vele, de egy bizonyos határt még
én sem léphetek át. Szürke Farkas észreveszi ezt, elengedi
a karomat, és szavakkal igyekszik betölteni a köztünk
támadt űrt.

– Egyébként mi az a Klifa?
–  Hibás elnevezés. Eredetileg Klifra lett volna. Ez egy

izlandi szó, azt jelenti, „aki felmászik”.
– Úgy érti, a ranglétrán?
–  Nem, ezeknek a hölgyeknek már nem kell feljebb

jutniuk, hiszen már a társadalom csúcsán vannak. –
Megvonom a vállam. – Eh, mi a név? – szavalom, aztán
eszembe jut, hogy Szürke Farkas bizonyára nem is ismeri
Shakespeare-t.

–  Erről Júliát kellene megkérdezni – feleli kimérten,
mert olvas a gondolataimban. – Szerintem a név sok
esetben rengeteget jelent. Néha az embernek nincs
semmije a nevén kívül.

– Engem Liának hív – mondom. – Miért?
Szürke Farkas elgondolkodik.
– Mert nem úgy néz ki, mint egy Cissy.
– A maguk nyelvén hogy hangozna a nevem?
– Az én nyelvemet már senki nem használja – ingatja a

fejét.
– De maga igen.
– Mert nekem már nincs vesztenivalóm. – Rám pillant,

de én nem adom fel egykönnyen. – A nevének nincs szó



szerinti fordítása. Az angol szavakat sokszor nem lehet
egy az egyben áttenni alnobak nyelvre. – Szürke Farkas a
fehér blúzomra tűzött brossra néz, amely valójában egy
kis óra. – Látja, ez egy papizvokvazik. De ez a szó nem azt
jelenti, hogy óra, hanem azt, hogy „valami, ami ketyeg”.
A  hódra mondhatjuk azt, hogy tmakva, favágó, vagy
abagolo, lapos farok, vagy avadnakvazid, facipelő… attól
függ, hogyan tekintünk rá.

Tetszik az elképzelés, hogy egy név változhat attól
függően, kik vagyunk az adott pillanatban.

–  Avadnakvazid – ismétlem, és a szótagokat alaposan
megforgatom a nyelvemen. A  mássalhangzók
fennragadnak a szájpadlásomon. – Bárcsak nekem is
lenne egy olyan nevem, mint a Szürke Farkas!

–  Akkor adjon magának egy nevet. Én is ezt tettem –
vonja meg a vállát. – A születési nevem John… Azo. De a
Szürke Farkas jobban kifejezi, ki vagyok. És arra
gondoltam, ha már úgyis indiánként tekint rám az egész
világ, miért ne lehetne egy indián nevem, csak hogy
igazuk legyen.

Időközben ráfordulunk a forgalmas, zajos College
Streetre. Tudom, hogy a kislányával sétálgató anyuka, az
elefántcsont sétapálcás úriember és a két fiatal katona
mind-mind azon törik a fejüket, mit keresek én egy olyan
ember oldalán, mint Szürke Farkas. Kíváncsi vagyok, kik
fognak még megbámulni minket, ez is része az
izgalomnak.

–  Régebben felmásztam az apám házának tetejére, és



belegondoltam, milyen lenne leugrani – mesélem.
– Az apja házának tetejére – ismétli Szürke Farkas.
–  Igen, bár most már a miénk. Egyszer le is ugrottam.

Eltörtem a karomat.
– De miért akart leugrani?
Ezt még soha senki nem kérdezte meg tőlem. Sem az

apám, sem az orvosok, akik a kórházban összeillesztették
a csontokat.

– Mert megtehettem – felelem, majd odafordulok hozzá
a körülöttünk nyüzsgő tömegben. – Kérem, adjon nekem
nevet!

Szürke Farkas hosszan fürkészi az arcomat.
– Szokoki – mondja végül. – Aki a saját útját járja.
Ebben a pillanatban hallom, hogy a hátam mögött

valaki a nevemet kiáltja.
– Cissy? – Spencer hangja a járókelők között is utat talál

magának. – Te vagy az?
Talán mindvégig azt akartam, hogy felfedezze a

titkomat; talán már számítottam is rá. Amikor azonban
Spencer megáll Szürke Farkas előtt, a gyomrom csomóba
ugrik, és remegni kezd a lábam. Össze is esnék, ha
Spencer nem kap el.

– Drágám?
– Kicsit szédülök a hosszú gyűlés után.
Spencer megvető pillantással méri végig Szürke

Farkast.
– Most már tűnjön el innen, nagyfőnök.
– Nem vagyok nagyfőnök.



A torkomban dobogó szívvel egy egydollárost húzok elő
a tárcámból.

– Rendben – szólok közbe, mintha Szürke Farkassal épp
üzleteltünk volna. – De ennél többet nem vagyok hajlandó
fizetni érte.

Szürke Farkas belemegy a játékba, de a tekintetét
csalódás árnyékolja.

–  Köszönöm, asszonyom. – Ezzel odanyújt egy
zsebkendőbe bugyolált kis csomagot, az első dolgot, ami a
kezébe akadt a zsebe mélyén, csak hogy lebonyolíthassuk
ezt a színlelt adásvételt. Aztán útnak ered, és lassan
beleolvad az egyetem felé igyekvő sokaságba.

–  Mondtam már, hogy ne állj szóba koldusokkal –
dorgál meg Spencer, és belém karol. – Ha látják, hogy
könnyű célpont vagy, soha többé nem hagynak békén.

– De ez a keresztényi könyörület – hebegem félszegen.
– Egyébként mi a fenét sózott rád?
A zsebkendő redői közé kukucskálok, és megint elfog a

szédülés.
–  Egy kis bizsut – felelem, és a miniatűr arcképes

medált a tárcámba suvasztom, mielőtt Spencer felismerné
az arcot, amely kísértetiesen hasonlít édesanyám
fényképére, amelyet az éjjeliszekrényemen tartok.

A hagyományos amerikai népesség soraiban is mindig
akadnak olyanok, akik nem alkalmazkodnak a csoport

elvárásaihoz,



akik megkérdőjelezik a status quót, akik másként
gondolkodnak a közösségről és a társadalmi problémákról,

és akik másféle
Burlingtont képzelnek el. A közösség őket is támogatja,

hacsak nem kérdőjelezik meg túlságosan a fennálló rendet.
Ez szerencsére ritkán fordul elő,

mert tudják, mekkora árat kellene fizetniük érte.
Elin Anderson: Mi, amerikaiak:

társadalmi szakadék egy amerikai városban, 1937

Álmomban szinte érzem a kezem alatt a szögletes dobozt,
és látom a fehér kijelzőt a számskálával és a vékony,
rezgő mutatóval. A  kijelző alatt ott a felirat: TriField
Természetes EM Mérőműszer. Egy hosszú hajú férfi épp a
beállításokat magyarázza: mágneses, elektromos,
rádió/mikrohullámú, akkumulátorszint. Kopott inget és
rövidnadrágot visel, mint egy földműves.

De mi az a mobiltelefon?
Verejtékben fürödve riadok fel. A  ventilátor a csukott

ablakok mellett nem sokat segít. Az ágy túloldala üres.
Nem tudok visszaaludni, inkább kimegyek a
fürdőszobába, és vizet locsolok az arcomra. Lesétálok a
lépcsőn, és Spencert keresem.

A  dolgozószobájában találok rá. A  sötétben egyedül az
asztalán álló zöld banklámpa világít. A  padlót úgy
borítják be a kigöngyölített ágrajzok, mintha utak
kereszteznék egymást. A  nyitott ablakon keresztül
ökörbékák szólongatják. Amikor felemeli a fejét, rögtön



látom, hogy ivott.
– Cissy! Mennyi az idő?
– Két óra is elmúlt. – Tétován lépek egyet felé. – Jönnöd

kellene aludni.
Spencer a két kezébe temeti az arcát.
– Mire ébredtél fel?
– A nagy hőségre.
– A hőségre. – Spencer fogja a poharát, és egy hajtásra

kiüríti. Az asztalán egy hangya mászik, mire ő a poharát
az asztalra csapja, és agyonnyomja vele a hangyát.

– Spencer?
A  zsebkendőjével megtörölgeti a poharat, majd rám

pillant.
–  Gondolod – kérdi halkan  –, hogy érzik? Gondolod,

tudják, mi vár rájuk?
Zavartan ingatom a fejemet.
– Le kellene feküdnöd.
Mielőtt észbe kapnék, Spencer egy gyors mozdulattal az

ölébe von. Szorosan fogja a karomat, és megérinti a
könyökhajlatot, ahol leragasztották a kötést.

–  Ugye tudod, hogy belehalnék, ha elveszítenélek? –
súgja indulatosan. – Van fogalmad arról, mit jelentesz
nekem?

Az ajkaim alig mozdulnak.
– Nincs.
–  Ó, Cissy! – Spencer a mellem közé fúrja a fejét, a

lehelete beteríti a babánkat. – Mindent érted teszek.



A kis létszámú hagyományos amerikai lakosság azért
őrizte meg a társadalomban betöltött vezető szerepét,

mert mélyen hisz az angolszászok felsőbbrendűségében.
Elin Anderson: Mi, amerikaiak:

társadalmi szakadék egy amerikai városban, 1937

Ruby szól, hogy Szürke Farkas vár rám.
–  Spencer is itthon van – mondom ijedten Szürke

Farkasnak, aki a tornácon vár. A  reggeli napfény úgy
vetül a hátára, mintha egy matador köpenye lenne.

– Kérdezzen! – követeli.
Belesek a házba. Spencer épp fürdik. És nekem

rengeteg a kérdésem.
–  Ismerte az anyámat? – Meg sem lepődöm, amikor

bólint. – Mondja, milyen volt?
– Mint maga.
Az érzéseimet nem is tudnám szavakba önteni.
– Meséljen róla!
Szürke Farkas elmeséli, hogy nézett ki az anyám,

amikor itt állt, ezen a tornácon, ennél a háznál, ahol
felnőtt, mielőtt férjhez ment volna az apámhoz. Lefesti a
haja színét, amely éppolyan volt, mint az enyém.
Elmondja, hogy hangosabban tudott fütyülni, mint
bármelyik lány, akit csak ismert, és hogy a ruhája mindig
citromillatot árasztott. Szürke Farkas idénymunkásként
dolgozott a nagyapám földjein – amikor még a birtokon
földművelés is folyt, mielőtt a föld nagy részét eladták
volna a jelenlegi szomszédoknak.



Elmeséli, hogy anyám egyszer gondolt egyet, és éjfélkor
traktorral behajtott a Vermonti Egyetem parkjába, meg
hogy mindennél jobban vágyott egy kislányra, akivel
együtt ő is felnőhet még egyszer.

A  ház falának dőlök, és behunyom a szemem. Egész
életemben erre a pillanatra vártam. Vajon az én
gyermekem is ilyen szerencsés lesz? Lesz valaki, aki majd
évek múltán mesél neki rólam?

Szürke Farkasra pislogok.
– Meg fogok halni.
– Lia – feleli. – Mindannyian meghalunk.
Ekkor nyílik az ajtó, és megjelenik Spencer. A haja még

vizes, és az ingjét tarkító nedves foltoknál átüt a pamuton
a bőrének rózsaszínje.

–  Hallottam, hogy beszélsz valakivel – dörren rám
vádlón, és elgondolkodom, vajon Szürke Farkas hallja-e,
hogy a szavai élesek, akár a borotva.

–  Ő  itt Szürke Farkas – fordulok Spencerhez. –
Felfogadom őt.

Spencer Szürke Farkas arcát kémleli, és azon töpreng,
honnan olyan ismerős… de úgysem jut eszébe. Aznap, ott
az utcán csak azzal törődött, hogy elhajtsa a
kellemetlenkedő cigány embert. Csak akkor emlékezett
volna Szürke Farkasra, ha valamiért fontos lett volna
számára.

– A tetőt meg kell javítani. Itt is, és a jégkamránál is. Te
mondtad, hogy fogadjak fel egy mestert, aki megcsinálja.
Szürke Farkas, ő itt a férjem, Pike professzor.



Spencer tekintete kettőnk között cikázik.
–  Van egy létra a garázsban – mondja végül. – Akkor

induljon! Kezdheti az ereszcsatornákkal.
– Igen, uram. – Szürke Farkas kifejezéstelen arccal indul

a jégkamra felé, hogy elkezdje a váratlanul rászakadt
munkát.

Spencer nézi, ahogy távolodik.
– Hol találtad?
– Hardingék ajánlották – hazudom.
– Cal Harding? – Ez meggyőzi Spencert; a szomszédunk

mindig minden részletre gondosan ügyel. – Ellenőrizték a
referenciáit?

– Spencer, a tetőt javítja meg, nem dajkának jelentkezik.
A távolból idehallatszik a zörgés a kamra felől.
– Nem tetszik nekem a fickó – mondja Spencer.
– Nos, nekem tetszik – felelem.

Az eugenika az önfenntartó és szülői ösztöneink
tudományos kifejezése.

O. F. Cook: Hogyan teszi tönkre a mezőgazdaságot
és a civilizációt az eugenika figyelmen kívül hagyása?

Részlet E. R. Eastman könyvajánlójából,
Journal of Heredity, 1928

Gyermekkoromban gyakran eljártam az apám egyetemi
irodájába. Ilyenkor azt játszottam, hogy az íróasztalánál
álló hatalmas bőrfotel egy trón, és én vagyok „minden



dolgok királynője”. Az alattvalóim – ceruzák,
papírnehezékek – felsorakoztak az asztalon, hogy
meghallgassák a beszédemet, és megcsodálják, ahogy
körbeforgok a széken. Az udvari bolondom, egy csengetős
írógép mellettem foglalt helyet. Kicsi voltam, mégis úgy
tettem, mintha akkora tekintélyem lenne, mint az
apámnak.

Az apám most is az asztalánál ül, és a jegyzetfüzetébe
körmöl, amikor belépek. Amint meglát, nyomban leteszi a
munkáját.

–  Cissy! Milyen kellemes meglepetés! Mi szél hozott a
városba?

Az elmúlt napokban a hasam akkorára nőtt, hogy a
bőröm majd szétpattan.

– Az unokád meg akart látogatni.
Észreveszi, hogy a székére sandítok, és lassan

elmosolyodik.
– Szeretnél forogni egyet, a régi szép idők emlékére?
– Nem férnék bele – ingatom a fejem szomorúan.
–  Dehogyisnem. Egyszer még Allen Sizemore is

beleszuszakolta a méretes hátsóját ebbe az ülésbe. –
Amikor nem nevetek vele, feláll, és megfogja a kezem. –
Mondd el, mi a baj!

Ó, istenem, hol is kezdjem? Mondjam el neki, hogy a
pengében csak egy ezüstösen csillogó lehetőséget látok?
Hogy rémálmaimban a saját apám és Spencer együtt
rángatják ki a lábam közül ezt a gyereket?

Végül egyetlen szó szalad ki a számon.



– Anya – suttogom.
–  Édesanyád nagyon büszke lenne rád. Olyan boldog

lenne, ha láthatná ezt a babát! – Apám egy pillanatra
elhallgat. – Az aggodalmad teljesen érthető. De Cissy, te
teljesen más vagy, mint az édesanyád, isten nyugosztalja.
Te sokkal erősebb vagy.

– Honnan tudod?
–  Onnan, hogy részben tőlem származol. – Finoman

leültet a karosszékbe, és lassan megforgat, akár egy
körhintát.

– Apa!
– Mi az? Ne félj, nem lát senki.
Hátrahajtom a fejem, felemelem a lábam, és erősen

kapaszkodom a karfába.
–  Ügyes kislány! – kiált az apám, és lassan leállítja a

széket. – Ma délután meglátogatlak benneteket. Hallom,
felfogadtatok egy cigányt.

– Igen. – Kíváncsi vagyok, mi mindent mesélt még neki
Spencer.

–  Én soha nem dolgoztattam velük. – Apám az
asztalának támaszkodik. – Az iskolában viszont volt egy
indián fiú. Linwood… Te jó ég, el sem hiszem, hogy még
mindig emlékszem a nevére! Ez a fiú éppolyan indián
volt, mint az az indián a bölényes pénzérmén. Hajfonat
meg miegymás. Persze akkoriban minden fiú indiánosdit
játszott. Az volt a nyár fénypontja, amikor South Heróba
mehettünk, ahol a táborban valódi indiánok tanítottak az
erdőben tájékozódni meg mindenféle mást… De az csak



játék volt, Linwood viszont… ő így élt. Ő  tényleg tudott
csapdákat állítani, vadászni, meg íjjal lőni. Sőt, még
készített is íjat. – Apám hangjában különös csodálat
csengett. – Mokaszinban járt iskolába – tette hozzá. –
Csupa olyasmit csinált, amit mi nem tehettünk meg.

Azon morfondírozom, vajon ez lehetett-e a szikra,
amely végül az eugenika felé terelte az apámat. Egy
véletlen találkozás talán abban a pillanatban nem jelent
semmit, idővel azonban hatalmas jelentőségű események
következhetnek belőle. Lehet, hogy az ember nem gondol
sokat egy indián fiú sokak által irigyelt bőrcipőjére, de
soha nem felejti el igazán. Lehet, hogy az ember nem
törődik azzal a férfival, aki a július negyediki jelmezes
előadáson bámulja őt, de aztán kiderül, hogy a sors
küldte.

Apám arcát fürkészem.
– És mi a helyzet anyával? Ő ismert indiánokat?
Apám szemében kihuny a fény.
– Nem – feleli. – Az indiánoktól mindig halálra rémült.

1933. június 13.
 

Miss Martha E. Leighton
4-H ifjúsági szervezet

 
Kedves Miss Leighton!

A 4-H ifjúsági szervezet hó végi gyűlésén az idősebb fiú



tagoknak a „fajnemesítés” témáról szeretnék beszélni.
Szívélyes üdvözlettel:

Henry F. Perkins
H. F. Perkins levelezése a Vermonti Eugenikai Program

és a Vidéki Élet Vermonti Bizottsága dokumentumai
között,

Állami Levéltár, Middlesex, VT

A  város kávézója ugyanúgy néz ki, mint mindig: a
nagydarab, lerobbant ház rendesen elcsúfítja a
környéket. A  körülötte lévő furcsa dolgoknak azonban
semmi értelme. Jóval több autó jár erre, mint amennyit
Burlingtonben látni, ráadásul egészen furcsa a formájuk.
Egyszerre csak egy fiúcska zörög el mellettem a lábára
szerelt kerekeken. Amikor befordulok a sarkon, a hosszú
hajú férfi feláll, és a szívét nyújtja nekem.

Arra ébredek, hogy nyugtalanul hánykolódom Spencer
karjai között.

– Mi az? – motyogja.
– Egy álom.
– Mit álmodtál?
Ezen el kell gondolkodnom.
– Azt hiszem, megálmodtam a jövőt.
Spencer a fiunkra teszi a kezét.
– Kezdetnek nem is rossz.

Styla Nestor, Szürke Farkas sógornője szerint Szürke



Farkas súlyos ivászatát és erkölcstelen életmódját a
vándorélet számlájára lehet írni.

Ez utóbbinak pedig az az oka, hogy a város vezetői és lakói
meg akartak szabadulni Szürke Farkastól.

Styla elmondása szerint a sógora egyedül akkor
rendelkezett

állandó lakcímmel, amikor az állami börtönben volt.
Részlet Abigail Alcott szociális munkás feljegyzéseiből

A délutáni napfény bolyhos kiscicaként csiklandozza meg
az állam. Hirtelen felülök az ágyban, az órára pillantok,
aztán jobban megnézem, mert nem hiszek a szememnek.
Magam sem értem, hogy aludhattam ilyen sokáig. Nem
tudom, Ruby miért nem ébresztett fel.

Kapkodva megmosakszom, felöltözöm és
megfésülködöm, hogy mihamarabb kimehessek. A fentről
jövő ütemes kopácsolásból ítélve Szürke Farkas már a
tetőn dolgozik, és én annyi mindent szeretnék tőle
kérdezni.

– Kávét? – kérdi Ruby, amikor benyitok a konyhába.
– Most nem kérek.
–  Miz Pike… – szól utánam, amikor a hátsó ajtóhoz

sietek, és fél lábbal már kint vagyok a kertben.
A kezemmel beárnyékolom a szememet, és elindulok a

hangok irányába.
–  Szürke Farkas? – kiáltom, és kis híján hanyatt esem,

amikor a férjem néz le rám a tetőről. – Spencer, te meg
mit keresel itt?



–  Befejezem a munkát, amit amúgy is nekem kellett
volna elvégezni. Csak késő délután lesznek óráim. – Ezzel
bedugja a kalapácsot az övébe, és óvatosan leereszkedik a
tornácra. A  létrát ott hagyja a ház falának támasztva, a
hálószobaablak mellett. – Kirúgtam a fickót – közli, amint
leér hozzám.

– Mit… mit csinált?
– Mit nem csinált, Cissy?
Spencer elővesz egy papírlapot a zsebéből, és a

kezembe nyomja. Ez egy közel két évtizedes bírósági
végzés indigómásolata, amely szerint John „Szürke
Farkas” Delacourt gyilkosságért huszonöt év
börtönbüntetésre ítélték. Hozzá van tűzve egy második
lap is: a feltételes szabadlábra helyezésről szóló döntés,
amelyből kitűnik, hogy Szürke Farkast ez év július 4-én
engedték ki a vermonti állami börtönből.

–  Az isten szerelmére, Ruby meg te egyedül voltatok
vele!

– De ő nem olyan – ellenkezem.
– Cissy! Elmondta neked, hogy börtönben volt?
A tekintetem félresiklik.
– Nem kérdeztem.
Spencer a tenyerébe fogja az arcomat.
– Ezért vagyok én itt neked.

John „Szürke Farkas” Delacour állítólag az öreg
cigányasszony, Missal Delacour unokája. Johnban nem



jelenik meg a színes vér olyan markánsan, mint a
felmenőiben, de rá is jellemző a cigányok lassú, csoszogó

járása. A saját rokonai szerint is beképzelt,
tudatlan és erkölcstelen, igaz, olvasni és írni sikerült

megtanulnia. Ha valakit érdekel az evolúcióelmélet, és
szeretné megtalálni a sokak által emlegetett hiányzó
láncszemet, talán John Delacour közelében érdemes

keresgélnie.
Részlet Abigail Alcott szociális munkás feljegyzéseiből

Ha valakit már megfertőzött, akkor az tudja, hogy a
hazugság rettentően ragályos. Bebújik az ember körme
alá, sőt beszivárog a vérébe. Talán ezért is hazudok már
úgy, mint a vízfolyás: szólok Spencernek, hogy elmegyek
az orvoshoz, ellenőriztetni a baba fejlődését, aztán sietve
beautózom a városba, és a tó felé kanyarodom, a parton
álló cigánytábor felé.

Most, hogy átlábalok a sátrakból álló labirintuson, a
szemem megakad az egyik sátron. Egy asszony lép elő,
hogy kirázzon egy tarkabarka szőttest. A  színek úgy
ragyognak, mintha festéket szórna szanaszét. Madame
Soliat az – a jósnő a július negyedikei vásárról. Néhány
sátorral odébb egy öregasszony egy asztalka fölé
görnyedve vesszőből széles kosarat fon. A  lábánál egy
tarka macska sündörög, a vállán egy kanári ül.

De hiába lépek oda hozzá, egyszerűen keresztülnéz
rajtam.

– Elnézést – szólítom meg. A macskája nyávog egyet, és



elszalad. – Szürke Farkast keresem. John Delacourt.
Talán az előrehaladott terhességem az oka, vagy talán a

szememben lobogó tűz – az öregasszony mindenesetre
feláll, leveszi a kanárit a válláról, és a szék támlájára
ülteti. A  félbehagyott kosarat a földön hagyja, és bicegve
az erdő felé indul.

Jó néhány percig gyalogolunk, elhagyjuk az utolsó
sátrakat is. Az öregasszony aztán a meredek domboldal
lábánál zöldellő fenyők felé mutat, és magamra hagy.
A lábam már ég a sok gyaloglástól; nem biztos, hogy bírni
fogom. Kezdek elbizonytalanodni, hogy az asszony
értette-e egyáltalán, kit keresek, amikor egyszer csak elém
tárul egy kis tisztás. A talaj hepehupás, mintha a fű alatt
fortyogna a föld, és a kis buckák között ott ül Szürke
Farkas.

Amint meglát, nyomban felpattan, és az arcára széles
mosoly terül.

–  Nem tudtam, mikor láthatom újra – sóhajt
megkönnyebbülten.

Én zavartan keresztbe fonom a karomat a hasamon.
– Hazudott nekem. Spencer kiderítette, hogy börtönben

ült. És az apám szerint az anyám nem ismerte magát. Sőt,
félt az olyanoktól, mint maga.

–  Az olyanoktól, mint én. Az fel sem merült magában,
hogy talán nem is én vagyok itt a hazug?

– De nekik mi okuk lenne hazudni?
–  Mi oka lenne bárkinek is hazudni? – kérdi. – Ha a

parton megkérdi azoktól az emberektől, kik ők, azt fogják



mondani, hogy sötét bőrű franciák. Vagy hogy egy írnek
vagy olasznak a távoli unokatestvérei. Ismerek egy
családot, akik négernek vallják magukat, mert még az
sem annyira rossz, mint abenakinak lenni. Meg kell
értenie, Lia, hogy itt nem lehet egyetlen indián sem, mert
az azt jelentené, hogy más is élt itt a vérbeli vermontiak
előtt, márpedig ők azt hiszik, hogy ők voltak itt először.

–  De ennek semmi köze ahhoz, hogy magát
gyilkosságért lecsukták  – érvelek. – Az embert nem
szokták elítélni olyasmiért, amit el sem követett.

– Komolyan? – Egy lépést tesz felém. – És Spencer azt is
elmesélte, kit öltem meg? Egy munkafelügyelőt a
gránitfejtőben, mert összevert egy embert, aki nem
pakolta elég gyorsan a gránittömböket. Egy hetvenkilenc
éves öregembert, a nagyapámat, aki ott halt meg a
szemem láttára.

Eszembe jut Abigail feljegyzése: John keveset beszél, de
akkor is hazudik, ezért teljességgel lehetetlen megtudni tőle
bármit is.

– De az esküdtszék megérti az ilyesmit.
–  Csakhogy a tárgyaláson olyanok is ültek, akik meg

akartak tőlem szabadulni – mondja Szürke Farkas. –
Olyan emberek, akikre hallgatnak az esküdtek.

Nyomban eszembe jut, hogy az apám a sterilizációs
törvényről való szavazás előtt nem sokkal együtt
vacsorázott Wilson kormányzóval. No meg dr. DuBois, aki
nem tudta rávenni Spencert, hogy dugjon be egy
intézetbe… és aki nem mert egy szót sem szólni a



környéken Pike professzor öngyilkos hajlamú feleségéről.
– Mégsem ülte le a büntetését – jegyzem meg.
– Nem. Ha hiszi, ha nem, végül mégiscsak volt valami,

amit akartak tőlem, és ezzel alkudozni tudtam. – Lesüti a
szemét, és a sarkával rátapos egy fűcsomóra. –
A  börtönigazgató lelkesen számolt be az új sterilizációs
törvényről. Azok a rabok, akik önként vállalták, hogy
elköttetik magukat, öt évvel hamarabb szabadulhattak.
Számomra ez jelentette a szabadságot.

Spencertől elméletben már hallottam a sterilizációról,
de még soha nem beszéltem senkivel, akin valóban
elvégezték volna a beavatkozást.

– De milyen áron… – motyogtam elvörösödve.
– Nem is gondoltam arra, mit tesznek velem, sem arra,

hogy többé nem lehet családom. Egyedül az járt a
fejemben, hogy ha egyszer kijutok, talán megláthatom
végre a gyermekemet, aki azután született, hogy én
börtönbe kerültem. – Szürke Farkas felemeli az államat. –
Lia, teérted érdemes volt megtenni.
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Több alkalommal is láttuk, hogy a közjó áldozatokat
követel a legjobb polgároktól. Furcsa lenne, ha épp azoktól

nem követelhetne áldozatokat, akik már amúgy is
kiszipolyozzák az államot.

Fontos, hogy ne hagyjuk a gyengéket elszaporodni.
Értelmileg visszamaradottakból három nemzedék bőven

elég!
Részlet Oliver Wendell Holmes törvényszéki bíró

beszédéből
az 1927-es Buck kontra Bell ügyben, Virginia állam

legfelsőbb fellebbviteli bíróságán, ahol végül kimondták,
hogy Carrie Buck állítólagos gyengeelméjűségével

összefüggő kényszersterilizálása
nem sértette az alapvető jogait

Egyszer régen, amikor az anyám annyi idős lehetett, mint
most én, beleszeretett valakibe. Nem azok közül a
búvalbélelt fiatalemberek közül választott, akik úgy
fogták kezükbe a szalmakalapjukat, mintha
kormánykerék volna, akik virágcsokorral a kezükben



sétáltak át hozzájuk az egyetemről, és akik alázatosan
uramnak szólították a tiszteletet parancsoló nagyapámat.
Nem is Harry Beaumont volt a választottja, az ifjú
professzor, aki a sor elején állt, hogy elnyerje a jutalmat,
vagyis az anyám kezét. Harry Beaumont tíz évvel volt
idősebb anyámnál, és udvarlás közben éppannyit
emlegette a természetes kiválasztódást, mint a gyengéd
érzelmeket. Anyámnak hevesen udvarolt Harry is, a többi
fiú is, ő azonban elnézett a válluk fölött, és a földjeiken
robotoló cigány fiúban gyönyörködött.

A  fiú bőre éppolyan színű volt, mint a selyemfényű,
politúrozott zongora, amelyen anyám játszott az
édesanyja meg a barátnői szórakoztatására a délutáni tea
előtt; a haját pedig még az övénél is hosszabbra
növesztette. A  szeme úgy villant, akár a sólyomé, és
anyám tudta, hogy a fiú még akkor is látja őt, amikor a
hálószobájába vonulva behúzza a függönyöket. Amikor az
anyám vizet vitt az indián munkásoknak – máskor ki sem
mehetett hozzájuk  –, úgy érezte, hogy a fiú egyenesen a
lelkébe lát.

Tizenhét éven át mindig példásan viselkedett, mindig jó
kislány volt. A  közeli lányiskolába járt; illemtudóan,
bokánál rakta keresztbe a lábát, és minden este íróval
mosta le az arcát, hogy ragyogjon a bőre. Egész életében
arra nevelték, hogy feleségként majd megállja a helyét.
Ezt mindig is tudta, most mégis olyannak tűnt ez a szerep,
mint egy gyönyörű kabát, amelyet az ember sokáig a
szekrény mélyén őrizget: ha évek után felpróbálja, már



nem is áll olyan jól, mint várta.
Egyik nap a földeken a fiú nyújtotta oda utolsóként a

bádogbögréjét. Mezítelen mellkasa verítékben fürdött, a
szemöldöke fölött elkenődött a kosz. Éppolyan illata volt,
mint az áfonyának, amelyet a kosarába szedett. Amikor
megszólalt, a fogai hófehéren villantak elő.

– Ki maga? – kérdezte.
Anyám felelhette volna, hogy Lily Robinson. Vagy

Quentin Robinson lánya. Vagy Harry Beaumont
jövendőbelije. De a fiú nem ezt kérdezte. Anyám életében
először gondolkodott el azon, miért mutatkozik be mindig
valaki más részeként.

A  fiú ezek után apró ajándékokat hagyott neki a
tornácon: egy pár kicsi mokaszint; egy kis fonott kosarat;
egy vágtató paripát ábrázoló rajzot. Anyám megtudta,
hogy a fiú neve John.

Az első találkájukon anyám azt hazudta a szüleinek,
hogy egy barátnőjénél tölti az éjszakát. A fiú a város felé
vezető úton várta, és úgy fogta meg a kezét, mintha
mindig így sétálgattak volna. Elmesélte neki, hogy az ő
otthona a széles nagyvilág, amelyen tető sincs, csak az
égbolt. Lesétáltak a folyópartra, és a csillagokkal
takaróztak. Amikor a fiú lehajolt, hogy megcsókolja, a
haja az arcukba hullott, mintha függönyt vont volna
kettőjük köré.

A fiú egy évvel fiatalabb volt anyámnál, és egy cseppet
sem hasonlított azokra a cigányokra, akikről anyám egész
életében hallott. John nem volt sem ostoba, sem hazug,



ellenben nagyon is jól tudta, milyen az, amikor az embert
mások előítéletei örökre beskatulyázzák. Lily nappalai
azzal teltek, hogy az estéket várta. Egyre többet feleselt az
apjával, az anyjára pedig ügyet sem vetett. És azon az
estén, amikor John hozzásimult, és beavatta a testi
gyönyörökbe, Lily elsírta magát, mert végre valaki őt
szerette, és nem azt az embert, akinek lennie kellett.

Miután teherbe esett, az első hibát azzal követte el,
hogy a terhességében probléma helyett lehetőséget látott.
Reszketve toporgott az apja dolgozószobája előtt, akár egy
kis kolibri, mialatt John a tíz centért kölcsönkért ingjében
és nyakkendőjében megkérte az apjától a kezét.

Lily arra már nem emlékezett, mi történt ezek után,
vagy talán nem akart emlékezni rá. Mindent el akart
felejteni. Azt, hogy Johnt félholtra verve rángatták ki az
apja dolgozószobájából. Azt, hogy az apja az öklével
fenyegetőzve parancsolt rá, hogy akarata ellenére menjen
hozzá az egyik gyanútlan bolondhoz. A lélektelen csókot,
amellyel megpecsételték az eljegyzést Harry Beaumont-
nal. A szörnyű pillanatot a templomban, amikor kis híján
bevallotta az igazat az újdonsült férjének; és a
boldogságot a férje arcán, amikor később elmondta neki,
hogy várandós.

Megpróbálta felkutatni Johnt, de mivel a fiúnak nem
volt állandó lakhelye, nem tudta, hol keresse. Mindenféle
szóbeszéd járta: hogy John Vergennes-ben dolgozik egy
kocsmában, hogy lótolvaj lett, hogy a gránitfejtőben
robotol. De mire Lily kiderítette, hogy valóban a kőfejtőbe



került, John Delacour már nem dolgozott ott. Börtönbe
zárták az egyik munkafelügyelő meggyilkolásának
vádjával, és épp a tárgyalását várta.

Lily írt neki egy levélkét, amelyet aztán John
összehajtogatott, és a nyakába akasztott kis
bőrerszényben hordott. A levélben nem esett szó sem Lily
házasságáról, sem az egészségéről, sem a gyermekről.
Egyedül az állt benne: Gyere vissza! John nem válaszolt
neki, tudta, hogy nem lenne értelme. Egy hónap elteltével
Lily reggelente, ébredés után már nem érezte John ízét a
nyelvén. Három hónap után már nem tudta felidézni
füstös hangját. Hat hónap után rémálmok kezdték
gyötörni, hogy a kisbabája hollófekete hajjal és
fahéjbarna bőrrel születik.

Lily Robinson Beaumont babája a vártnál jóval
hamarabb érkezett, ő pedig belehalt a szülésbe, miután
negyvenórányi vajúdás után elveszítette az eszméletét, és
többé nem tért magához. Az utolsó pillanatban is John
nevét sóhajtotta. Nem tudta, hogy John egy nap visszatér
– még ha a férfi az egyik lefizetett börtönőrtől értesült is
róla, hogy szerelme átköltözött a szellemek közé. Azt sem
tudta, hogy a lánygyermek, akit maga után hagyott,
Cecelia, aranyszőke hajjal és ragyogó fehér bőrrel
született.

Rengeteget tudunk az emberi öröklődésről – eleget ahhoz,
hogy kijelentsük: az eugenikán alapuló sterilizáció



biztonságos eljárás, feltéve,
hogy a sterilizációs előírás azokra az egyénekre

vonatkozik, akiknél határozottan megállapítható a
genetikai fogyatékosság.

A jövőben, miután még többet megtudunk az öröklődésről,
az előírás esetleg vonatkozhat azokra az egyénekre is,

akikre jelenleg a „határeset” meghatározás illik.
Részlet H. H. Laughlinnak,

az Eugenikai Nyilvántartó Hivatal igazgatójának
1925. szeptember 24-én Harriet Abbottnak írt leveléből

Álmomban különféle lényeknek adok életet: az ördögnek,
Jézusnak vagy egy titánnak, amely szétszaggatja a
testemet. A  pórusaimból is vér folyik, és amikor
felébredek, az ágynemű lucskos az izzadságtól. Néhány
napja éjszakánként Spencer megpróbálja felhúzni a
beragadt ablakot, mindhiába.

Ma éjjel is felriadok, de Spencer békésen alszik
mellettem. Lassú mozdulattal kitakarózom, felkelek, és
ügyesen kerülgetem a nyikorgó padlódeszkákat.
A  lépcsőn a szőnyeg eltompítja a lépteim zaját. Spencer
szerencsére nyitva hagyta a dolgozószobája ajtaját.

Bent felkapcsolom a zöld bankárlámpát. Már ezerszer
jártam ebben a szobában, de soha nem kerestem semmit.
Vajon hol tarthatja Spencer?

Az íróasztalán, a különféle nyelveken írt könyvek
mellett, rendezett kupacokban állnak a levelek, amelyeket
az eugenikával foglalkozó munkatársai írtak.



A  diafelvételek szétteregetett kártyalapokként hevernek
szanaszét, az alátét tele van olvashatatlan feljegyzésekkel.
Néhány szót sikerül kisilabizálnom: ikrek,
szabadságvesztés, járványos. Ahogy megkerülöm az
asztalt, véletlenül leverek egy papírnehezéket, hangos
puffanással zuhan a padlóra. A  zajra mozdulatlanná
dermedek, és a torkomban dobogó szívvel a mennyezetre
pillantok. Miután nem hallok neszezést, mély levegőt
veszek, és a fal mellett álló nagyobb asztalhoz lépek.

Az asztalon félig-meddig kiterítve fekszik egy genetikai
ágrajz, de nem ismerős a család neve. A  tekintetem
végigszalad a vastag vonalakon, amelyek egyik
elmebeteget a másikhoz kötik, a házasságtörőket a
prostituáltakhoz, a javítóintézeti gyerekeket a
börtöntöltelékekhez. Az ujjammal végigjárom az egyik
ágat, ahol az egyik nemzedéket látszólag nem érintették a
különféle fogyatékosságok. Az ő gyermekeik azonban
mind-mind javítóintézetben, a Waterburyben vagy épp az
állami börtönben kötöttek ki – éppolyan züllöttek és
elkorcsosultak voltak, mint a nagyszüleik. Hányszor
mondogatta ezt Spencer? Az öröklődő tulajdonságok
gyakran átugranak egy-egy nemzedéket… ám a vér nem
válik vízzé.

A  kezem a hasamra téved, amely hirtelen
megkeményedik az ujjaim alatt. Jósló fájás lehet.
Átpörgetem a többi összetekert ágrajzot is, amelyeket
Spencer az asztal mellett álló esernyőtartóba szuszakolt.
Fel vannak címkézve – Delaire, Moulton, Waverly,



Olivette  –, Delacourt azonban sehol nem találok.
Elképzelhető, hogy az apám – az apám? – más néven
jegyezte fel Szürke Farkas családfáját?

Weber/George.
A szemem megakad ezen a címkén. Óvatosan kihúzom

a tekercset a többi közül, és az asztalon kigöngyölítem.
Rögtön megtalálom Ruby nevét a diagram alján; Spencer
piros tintával jelölte őt. Szálkás kézírásával matematikai
számításokat is odakörmölt, illetve rövid feljegyzéseket
arról, milyen valószínűséggel fog Ruby is olyan rossz útra
tévedni, mint a többi családtag.

Ruby elhunyt nővérének neve mellett különös jel áll,
mintha megbélyegezték volna: Er, vagyis erkölcstelen.

Pontosan ugyanilyen jel szerepelne az anyám neve
mellett is, döbbenek rá.

– Cissy!
Spencer hangja egészen finoman furakodik be a

tudatomba, mégis összerezzenek ijedtemben. Az ajtóban
ácsorog a házikabátjában, majd belép, és az asztalra
pillant.

Amikor rám néz, egy kibírhatatlanul hosszú pillanatig
meg vagyok győződve róla, hogy pontosan tudja, miben
mesterkedem. De valamiért álarcot ölt magára.

– Drágám, már megint nekiindultál álmodban.
– Tudom – bólintok, és megköszörülöm a torkom.
A  karját nyújtja felém, kikísér a dolgozószobájából, és

bezárja az ajtót.
– A kicsi az oka – jegyzi meg, és a tekintete az arcomra



szegeződik.
Két beszélgetést folytatunk egyszerre, és ezt mindketten

tudjuk.
– Nem – felelem –, nem ő.

Felhívom figyelmüket a tényre, hogy Vermont államban
az elmebetegek és a gyengeelméjűek száma folyamatosan

emelkedik,
és ennek megfelelően növekszik a közösségre és az államra
háruló teher is. Mi megtesszük kötelességünket, és gondját

viseljük
ezeknek a szerencsétleneknek, de gyakorlatilag semmit

nem tehetünk annak érdekében, hogy a számuk a jövőben
ne növekedjen. Az orvostudomány határozott, gyakorlati

megoldásokat kínál,
amelyeket bizonyos államokban sikerrel alkalmaznak…

Kérem, fontolják meg alaposan a felvetéseimet.
Részlet Stanley Wilson kormányzó beiktatási beszédéből,
amelyet a vermonti törvényhozó testület előtt mondott el,

Journal of the Senate of the State of Vermont, 1931

Másnap reggel a tükör előtt ülök az öltözőasztalkámnál.
Spencer odahajol, és megcsókolja a nyakam.

– Hogy érzed magad? – kérdi, mintha éjjel semmi nem
történt volna.

– Jól – felelem, és leteszem a hajkefét.
Spencer keze lecsúszik a pongyolámon a fiunkat rejtő



domborulatra.
– És a kislegény hogy van?
– Jó nehéz.
Gyönyörű pár vagyunk. Spencer hosszúkás arca és a

szemüvege mögött csillogó halványkék szeme tökéletesen
illik az én szív formájú arcomhoz és mézszínű
szememhez. A  gyermekünk, aki kettőnk vonásait ötvözi
majd, csakis elbűvölően szép lehet. De az is lehet, hogy
egészen másképp fog kinézni, mint amire Spencer számít.

– Spencer – fogok bele halkan. – Beszélnünk kell.
De Spencer keze végigsiklik a karomon, az ujjbegye már

a csuklóm gyógyuló hegén babrál. Lehorgasztott fejjel,
némán áll mellettem. Nem nehéz a gondolataiban
olvasni: ha nem szeretne engem, minden sokkal
könnyebb lenne.

De hisz Spencer nem engem szeret. Azt sem tudja, ki
vagyok. Ha már az öngyilkos hajlamot is szégyelli
felvállalni, hogy birkózna meg a tudattal, hogy a felesége
félig indián?

Mit tenne, ha kiderülne? Talán odabiggyesztené a
nevem a Delacour-családfa aljára? Vagy elégetné a
családfát, úgy, ahogy van? Spencer eddig ügyesen titkolta
az ismerősei és a munkatársai előtt a velem kapcsolatos
igazságot, talán ezek után is megtehetné. Talán
mondhatnám neki, hogy eleinte minden újszülöttnek
sötét a bőre és kerek az arca.

–  Tudod – töri meg a csendet Spencer  –, nem hinném,
hogy beszélnünk kellene. Nem kellene annyit beszélni…



meg gondolkodni… az zavarja össze a fejedet, Cissy. – Az
ujjai apró körökben masszírozzák a homlokomat. –
Valami szórakozásra lenne szükséged, valami feladatra,
ami eltereli a figyelmedet. – A zsebéből egy kisebb papírt
húz elő tíz házaspár nevével, majd a rózsakölnim
üvegének támasztja. – Rendezhetnénk egy vacsorapartit.
Hogy előre megünnepeljük a baba születését. Rubyval
együtt kitalálhatnátok, mi legyen a menü, és hogyan
díszítsük fel a házat. – Ezzel puha csókot nyom az
arcomra. – Mit gondolsz?

Lesimítom a névlistát, és a tükröm mellé tűzöm. Finom
marharostélyos lesz juharsziruppal locsolt
édesburgonyával és kandírozott répával. Vörösbort iszunk,
hangosan nevetünk az ostoba tréfákon, és annak a
kisbabának az egészségére iszunk, akinek az érkezése az
életem végét jelenti.

– Úgy tudtam, nem szabad gondolkodnom – mondom.

A szarvasmarha-tenyésztésnél nagy hangsúlyt fektetünk a
nemesítésre,

az emberi faj szaporodásánál ellenben nem is gondolunk
ilyesmire.

Mrs. Bickford beszéde Vermont törvényhozó
testületében a sterilizációs törvényjavaslat vitája során,

Burlington Free Press, 1931. március 21.

Újabb és újabb komplikációkat agyalok ki. Minden áldott



reggel panaszkodom egy sort a terhességemmel
kapcsolatban: becsípődött egy ideg, nem mozog eleget a
baba, nem múlik a kínzó gyomorégésem. Miután egyre
többet aggodalmaskodom a szülés miatt, Spencer nem
tart vissza, amikor néhány naponta szólok, hogy
felkeresem dr. DuBois rendelőjét. Biztosra veszem, hogy
magában azt gondolja, inkább a doktort traktáljam a
panaszaimmal, mint őt.

Ilyenkor azonban a város helyett a tóparti tábor felé
veszem az irányt. Az ottaniak megszokták, hogy Szürke
Farkas társaságában látnak, ügyet sem vetnek rám. Van,
aki már a nevemet is tudja.

–  Ő  itt a lányom. – Szürke Farkas így mutat be a
társainak.

„Az apám” az abenakik nyelvén Ndadan. Ha kimondjuk,
úgy hangzik, mint a szívdobbanás.

Ma esős az idő. Szürke Farkas sátrában üldögélünk, egy
kopott asztalnál. Ő  az újság sportrovatát olvasgatja, én
pedig egy apró szivardoboz tartalmát veszem szemügyre.
Egy kámea, egy lila szalag, egy hajtincs – ezek az emlékek,
amelyeket anyámtól kapott. Amikor eljövök, mindig
végignézem ezeket a tárgyakat, mintha valamiféle titkot
remélnék megtudni belőlük. Időről időre Houdini jut
eszembe, és azon gondolkodom, mire van szüksége az
embernek ahhoz, hogy visszatérjen a túlvilágról.

Szürke Farkas felajánlja, hogy enyém lehet mindez, ha
szeretném. Azt mondja, neki nincs szüksége tárgyakra
ahhoz, hogy emlékezzen anyámra, mert velem



ellentétben ő ismerte. Nem is tudom, hogyan
mondhatnám el neki, hogy én inkább tőle szeretnék
valamit, hogy emlékezhessek rá, ha úgy alakul.

Bosszúsan csettint a nyelvével.
– A Red Sox már megint nem jutott be a döntőbe. Ez a

Bambino átka. Amióta hagyták, hogy átigazoljon a
Yankeeshez, elpártolt tőlük a szerencse. Ennél rosszabb
üzletet senki nem kötött, amióta mi néhány színes
üveggyöngyért odaadtuk Manhattant.

Felkelek, látszólag céltalanul körbesétálok a sátorban,
közben megtapogatom a borotvapamacsát, a borotváját, a
fésűjét. Kihasználom, hogy háttal van nekem, felkapom az
éjjeliszekrényéről az egyik pipáját, és a zsebembe
csúsztatom.

– Azt hittem, a cigarettát szereted – jegyzi meg anélkül,
hogy megfordulna.

– Honnan tudtad? – kapom fel a fejem.
Szürke Farkas a válla fölött pillant felém.
–  Megéreztem a nyugtalanságodat. Szívesen neked

adtam volna a pipát, csak egy szavadba kerül – mondja,
majd elvigyorodik. – A  lányom egy tolvaj. Látszik, hogy
cigány vér csörgedezik az ereidben.

A  lányom. Ettől megint olyan érzésem támad, mintha
lenyeltem volna egy fényes csillagot.

–  Meg sem kérdezted – kezdem bátortalanul  –,
elmondom-e Spencernek vagy az… vagy Harry Beaumont-
nak.

Szürke Farkas az újságjába mélyed.



– Ebbe nekem nincs beleszólásom. Nem azért mondtam
el neked, hogy az apád vagyok, mert magamhoz akarlak
láncolni. Senki nem a tulajdona senki másnak.

Eszembe jut, hogy a börtönben csak azért köttette el
magát, hogy kiszabaduljon, és megkereshessen engem.
Akár beismeri, akár nem, az emberek igenis
összetartoznak. Ha valakiért áldozatot hozunk, akkor a
miénk lesz a lelkének egy darabkája.

– De gondolom, örülnél, ha elmondanám nekik, igaz?
Szürke Farkas pillantásától hátrahőkölök, olyan tűz

lobog a tekintetében.
–  Én téged akartalak. Bármilyen körülmények között.

Hogy örülnék-e, ha mindenkinek elújságolnád, hogy a
lányom vagy? Istenemre, hát persze, úgy érzem, részben
ezért tettem, amit tettem. De az sokkal fontosabb, hogy
biztonságban tudjalak. – Összehajtogatja a
sportmellékletet, gondosan kisimítja, mintha az újságja
alapján ítélné meg őt bárki is. – Mert ha kiállsz a világ elé,
és elmondod, ki az apád, nem azt fogják meghallani,
mennyire büszke vagy, hanem azt, hogy félig indián vagy.

– Nem érdekel.
– Ezt csak azért mondod, mert soha nem voltál indián.

Te nem tudod, milyen az, amikor az ember hosszú évekig
mások levetett ruháit hordja, mások nevét veszi fel,
mások házában él, és másoknak dolgozik, csak hogy
megtűrjék. Aztán ha nem bírja tovább, és világgá megy,
akkor rásütik a bélyeget, hogy tényleg egy semmirekellő
cigány. – Szomorúan ingatja a fejét. – Szeretném, ha



neked jobb életed lenne, mint nekem volt. Még akkor is,
ha ez azt jelenti, hogy távol kell maradnod tőlem.

A kisbaba nyugtalanul mocorogni kezd.
–  Akkor miért akartál mindenáron megkeresni? Te

miért nem maradtál távol tőlem?
Szürke Farkas mélyen a szemembe néz.
– Képtelen lettem volna rá.
– Akkor tőlem hogy kérheted ezt?
Szürke Farkas a sátor bejáratán át az esőbe bámul.
–  Majd ha megszületik a kicsi, megérted. Van egy régi

indián kifejezés: Avani kia? Azt jelenti: „Ki vagy te?” Nem
arra utal, hogy mi a neved, hanem hogy ki a családod?
Sokat hallani ezt a kérdést, amikor az ember ide-oda
vándorol. Minden télen, amikor felmegyek Odonakba, és
valaki megkérdezi ezt tőlem, mesélek neki a dédapámról,
a híres szellemi vezetőről. Vagy Sopi nagynénémről, aki a
korának legismertebb gyógyítója volt. Minden télen,
amikor válaszolok a kérdésre, magamban arra jutok,
hogy nem számít, minek neveznek az emberek, amíg én
magam tudom, hogy ki vagyok – mondja, és elmélázik. –
Idén télen majd rólad is mesélek.

Most először említi, hogy itt hagyja a tábort. Igen, ő
vérbeli vándor, ezt mindig is tudtam. De most először
eszmélek rá, hogy amikor elmegy Kanadába, engem is itt
hagy.

–  Mi lenne, ha én is mennék? – csúszik ki a számon a
kérdés.

– Odonakba? Nem hiszem, hogy ott boldog lennél.



– De itt sem vagyok boldog.
– Lia – mosolyodik el lágyan –, nem mondom, hogy ne

gyere, ahhoz túl önző vagyok. De amint Kanadába érsz,
máris azon jár majd az eszed, mi mindent hagytál magad
mögött.

– Ezt nem tudhatod.
– Nem tudhatom? – A tekintete az asztalra téved, anyám

kámeájára. – Az ember nem élhet egyszerre két világban.
– De hiszen még csak most találtál meg!
Szürke Farkas arcán széles mosoly terül szét.
– Ki mondta, hogy valaha is elveszítettelek?
Szomorúan hajtom le a fejem, és ösztönös mozdulattal

megdörzsölöm a hegeket a csuklómon.
– Én nem vagyok olyan bátor, mint te.
– Nem – bólint Szürke Farkas. – Te bátrabb vagy.

Senkinek nincs joga szülővé válni úgy, hogy a bűnös
életmódjáért a gyermekeinek kelljen szenvednie.

Részlet Mr. Hardingnak, West Fairlee képviselőjének a
Vermont állam törvényhozó testületében a sterilizációs

törvényjavaslat vitája során elhangzott beszédéből,
Burlington Free Press, 1931. március 21.

A  biliárdszobában a golyók kiszámított pontossággal
koppannak egymásnak.

– Spencer! – kiált fel az apám. – Csak nem hagyod, hogy
egy vénember legyőzzön?



– Harry, hallgass már, inkább a gurításra figyelj!
Elmosolyodom, és a fájós derekamat dörzsölgetem. Az

étkezőben, a tálalóasztalon rendezgetem az ezüstneműt.
Spencer minden hónapban megkér, hogy számoljak össze
mindent. Soha nem hiányzik egy darab sem, de szerinte
nem lehetünk elég óvatosak.

A hetedik teáskanálnál járok, amikor a fülemet megüti
a „cigány” szó.

– Végül kénytelen voltam én magam befejezni a munkát
– meséli Spencer.

–  Nem meglepő. – Hangos koccanást hallok, ahogy az
apám dákója újabb golyót küld a lyuk felé. – Lopnak,
hazudnak… nem csodálkoznék, ha egyszer kiderülne,
hogy a megbízhatatlanság is öröklődik.

– Hát, ez ráadásul még gyilkosságért is ült.
– Te jó ég!
–  Pontosan. – Spencer elvéti a gurítást, és mérgesen

szitkozódik. – Én hiszek abban, hogy a bűnözőknek is
esélyt kell adni visszailleszkedni a társadalomba, de nem
szívesen kísérleteznék a saját feleségem kárára.

Egy tompa koppanással véget ér a játék, majd azt
hallani, ahogy az apám összetereli a golyókat egy újabb
menetre.

–  A  sterilizációs törvénnyel mindössze annyi a gond,
hogy nem foglalkozik azokkal a degeneráltakkal, akik
már megszülettek – jegyzi meg. – A  következő lépés az
lesz, hogy velük is kezdeni kell valamit.

Minden vér kiszalad a fejemből. Az apám nem



rosszindulatból mondja ezt. A  szándéka mögött csak
akkor lehetne gyűlölet, ha ismerné azokat, akiktől meg
akar szabadulni. Spencert és őt egyedül az a szándék
vezérli, hogy a világot jobbá tegyék a saját gyermekeik
számára.

Azzal, hogy mások gyermekeitől megszabadulnak.
A  nyitott ajtón keresztül figyelem őket. Olyan érzés,

mint amikor egy csupor finom tej az ember szeme láttára
savanyodik meg. Spencer nyájasan vigyorog.

–  A  törvények egyelőre nem teszik lehetővé az
emberölést.

–  Csak ügyelni kell, nehogy elkapjanak – kacag fel az
apám, majd megragadja a dákót. – A csíkosat vagy a telit
akarod?

Mielőtt észbe kapok, már ott állok az ajtóban, az arcom
fehér, akár a fal. Spencer eldobja a dákóját, és egy
ugrással mellettem terem.

– Cissy! – kiáltja rémülten. – Mi a baj? A baba az?
– A baba… jól van – ingatom a fejem.
–  Drágám, úgy festesz, mint aki szellemet látott –

ráncolja a homlokát az apám.
Igen, így is mondhatjuk. Valami olyasmit láttam meg,

ami mindvégig ott volt a szemem előtt, de túlságosan vak
voltam, hogy észrevegyem. Spencer kiveszi a kezemből a
teáskanalakat.

–  Túl nagy munka ez neked. Ezért tartjuk Rubyt, nem
igaz? Na gyere, pihenj le egy kicsit!

– Nem akarok lepihenni – felelem, de a hangom remeg



az indulattól. – Nem akarok… Nem…
Ellököm magamtól Spencert, és a teáskanalak

csörömpölve szóródnak szanaszét a földön. Egyszer csak
kitör belőlem a zokogás.

Az apám erőteljesen megragadja a vállamat.
– Cissy, nagyon kimerült vagy. Gyere, azonnal ülj le!
– Hallgass az apádra! – bólogat Spencer.
Épp az a baj, hogy eddig mindig az apámra hallgattam.

És most már fogalmam sincs, ki vagyok valójában.
–  Hívd dr. DuBois-t! – súgja oda Spencer az apámnak,

aki bólint, és megragadja a telefonkagylót.
Spencer mellém térdel, és átkarolja a vállamat. Mit kezd

az ember egy feleséggel, akinek elment az esze?
– Cissy? – Az ijedségtől megbicsaklik a hangja.
Az ezüstkanalak a földről rám kacsintanak, mintha

közös titkunk lenne.
– Ó, Spencer – zokogok –, nézd, mit tettél!

Vermont állam törvényhozó testületében
az összes női képviselő

– a távol lévő monktoni képviselő, Mrs. Farr kivételével –
megszavazta az 1931-es sterilizációs törvény elfogadását.

Burlingon Free Press, 1931. március 25.

Dr. DuBois a fülébe igazítja a sztetoszkópját. Én
hátradőlök a párnákon, ő pedig fölém hajol, hogy más ne
lásson oda, és elkezdi kigombolni a blúzomat. Túl későn



jut eszembe, hogy még mindig a nyakamban van a kis
gyógynövényes tasak, amelyet Szürke Farkastól kaptam.

A  tekintetem találkozik a doktoréval. Mielőtt
hozzányúlhatna a kis erszényhez, összerántom magamon
a blúzt. Határozottan megrázom a fejem, mélyen dr.
DuBois szemébe nézek, aki zavartan vonja össze a
szemöldökét. Továbbra is farkasszemet nézek vele, de
közben lassan visszagombolom a blúzomat, és várom, mit
fog lépni.

A  doktor Spencer bábja, én viszont a doktor betege
vagyok, és legnagyobb meglepetésemre ez utóbbi most
többet nyom a latban. A  doktor kiveszi a füléből a
sztetoszkópot, és a nyakába akasztja. Kérdő pillantást vet
rám, nekem viszont eszem ágában sincs válaszolni.

– Nos, a kicsi teljesen jól van – mondja szárazon. – Nem
is kell mást tennie, mint pihenni egy nagyot. – Egy
gyógyszeres üvegcséből kivesz két pirulát, és árgus
szemmel figyeli, ahogy a számba veszem a gyógyszert, és
felhörpintem a pohár vizet, amelyet a kezembe nyom. – Jó
kislány. Hamarosan jobban lesz. De ugye tudja, Cissy,
hogy nyugodtan felkereshet, ha bármit szeretne…
kérdezni?

Ezzel felkel, és odalép az ajtóban várakozó Spencerhez.
Egymás között pusmogni kezdenek, én pedig az
oldalamra fordulok, és kiköpöm a szájpadlásomra
tapasztott pirulákat, amelyeket aztán a párnahuzatba
rejtek.

Nem akarok elaludni, különben ma délután nem tudok



elmenni Szürke Farkashoz. Természetesen most, hogy dr.
DuBois itt járt, valami más ürügyet kell majd
kifundálnom. Talán mondhatnám, hogy levélpapírért kell
mennem, hogy a vacsoránkhoz megírjam a meghívókat.
Senki nem érti, hogy nincs szükségem pirulákra, mint
ahogy pihenésre sem. Egyedül egy olyan emberre van
szükségem, aki nem akarja, hogy végigaludjam az
életemet.

Az ágy besüpped, amint Spencer letelepszik mellém.
Odafordulok hozzá, a szemem félig hunyva.

– Kezdek fáradni.
–  Nem te vagy az egyetlen – feleli Spencer csípősen, a

hangja csupa él.
Ebben a pillanatban levegőt venni is elfelejtek.
– Miért van az, hogy dr. DuBois, az orvos, akit az elmúlt

két héten legalább hatszor felkerestél különféle
fájdalmakra hivatkozva, nem emlékszik ezekre a
látogatásokra? – Az arca karmazsinvörösre gyúlt, mellette
a szőke hajának töve mintha platina lenne. – Mi a fészkes
fenét művelt a feleségem, hogy hazudnia kellett nekem? –
Átfogja a vállam, és erősen megráz. – Nemcsak egyszer,
hanem újra meg újra?

A fejem hátrabicsaklik.
– Spencer! Nem arról van szó, amire gondolsz…
– Te csak ne mondd meg nekem, hogy mit gondolok! –

üvölti, aztán hirtelen magába roskad. – Istenem, Cissy, mit
tettél velem?

Lassan ülő helyzetbe tornászom magam. Spencer fejét



az ölembe vonom, és elringatom.
– Spencer, csak sétálni mentem. Egymagam. Egyszerűen

egyedül akartam lenni.
– Egyedül? – leheli a bőrömre Spencer. – Egyedül voltál?
Mélyen a szemébe nézek.
– Igen.
Lopnak, hazudnak… nem csodálkoznék, ha egyszer

kiderülne, hogy a megbízhatatlanság is öröklődik.
– Nézz csak rám! – húzom el a számat gúnyosan, és a

hatalmas pocakomra bökök.
– Igazad van – sóhajt Spencer, majd a két kezébe veszi

az arcomat, és finoman megcsókol. Amikor elhúzódik
tőlem, halk bocsánatkérést présel ki a fogai közt. –
Sajnálom, Cissy.

Hálásan megszorítom a kezét, ő azonban feláll, és a
szekrényéből előveszi a hálószobánk kulcsát. Csak ebben
a pillanatban eszmélek rá, hogy nem azért kért
bocsánatot, amit tett, hanem azért, amit tenni fog.

–  Dr. DuBois egyetért velem abban, hogy nem szabad
egyedül hagynunk téged. Különösen most nem, amikor a
terhesség annyira felkavarja az érzelmeidet. Szerinte
megvan a veszélye, hogy… hogy újra kárt teszel
magadban.

–  És isten őrizz, hogy olyan helyen tegyem meg, ahol
más is láthat. Mit szólnának az emberek, ha megtudnák,
hogy Spencer Pike olyan nőt vett feleségül, akinek a
Waterburyben lenne a helye, a többi gyengeelméjű
között?



Spencer keze úgy csattan az arcomon, mint a fenyegető
mennydörgés, és a döbbenettől minden ellenkezésem
elpárolog. Spencer a tenyerére mered. Őt éppannyira
meglepte a pofon, mint engem. Az arcomat tapogatva
érzem, hogy a kéznyoma kirajzolódik, mintha friss
bőrréteg nőtt volna oda.

– Csak azért teszem – mondja kimérten Spencer –, mert
szeretlek.

Amint becsukódik mögötte az ajtó, és a kulcs elfordul a
zárban, kikászálódom az ágyból. Az ablakkal
próbálkozom, de ugyanúgy be van ragadva, mint mindig.
Az ajtóhoz sietek, és dörömbölni kezdek.

– Ruby! – kiáltom. – Ruby, engedj ki innen, de azonnal!
Hallom, hogy Ruby az ajtó túloldalán kaparászik.
–  Nem tehetem, Miz Pike. A  professzor úr azt mondja,

nem lehet.
Még utoljára ököllel rávágok az ajtóra. Ettől a nagy

vergődéstől egészen kiver a víz; a hajam a tarkómra
tapad, a blúzom is csupa lucsok. Hercegnő vagyok az
elefántcsonttoronyban. De ha a szíve mélyén a herceg
tudná, hogy valójában varangyos béka vagyok, vajon
ugyanilyen elszántan küzdene, hogy itt tartson?

Négykézlábra ereszkedve bekapcsolom az elektromos
ventilátort, és odatartom az arcomat. Rögtön megcsap a
hideg. Ilyesmi lehet a levegő Kanadában? Erről eszembe
jut Szürke Farkas: aggódni fog, ha ma nem megyek el
hozzá?

Ahogy pörögnek előttem a ventilátor lapátjai, közel



hajolok, és belebeszélek, ahogy a gyerekek szokták, hogy
elváltozzon a hangom.

–  Nia Lia – mondom. Lia vagyok. – Nkadi vadzsi
nikonavakvanavak.

Haza akarok menni.

Ettől kezdve az állam hivatalos politikájává válik az idióta,
elmebeteg és gyengeelméjű egyének utódlásának

megakadályozása,
amennyiben a közösség, illetve a fogamzóképes idióta,
elmebeteg és gyengeelméjű egyének jólétét az önkéntes

sterilizáció
 szolgálja leginkább.

Törvény az emberi faj jobbítását szolgáló önkéntes
sterilizációról, Laws of Vermont (Vermonti törvények),

31. kétéves ülésszak, 1931, No. 174, 194. o.

– Arra gondoltam, legyen a húson karamellizált hagyma –
szólal meg Ruby.

Az ágyam mellett ücsörög, ő az egyetlen látogatóm.
Kint, a hátsó kert fái közt egy madár épp fészket rak.
A  csőréből egy piros szál kandikál ki, mintha
bűvésztrükköt készülne bemutatni a zsebkendőjével.

– Nagyszerű.
Nincs semmi éles tárgy a hálószobában. Semmi

olyasmi, amit lenyelhetnék, vagy amire felakaszthatnám
magam. Spencer nemrég megkérte Rubyt, hogy alaposan



kutassa át a szobát. Spencer nem érti, hogy nem fogom
magam megölni, még nem. Hátha, hátha… nem, nem is
mondom ki, nehogy emiatt ne történjen meg.

Ruby egy másik szakácskönyvet vesz kézbe.
– De lehet akár borskéreg is.
– Igen – bólintok. – Csodás.
Ruby értetlenkedve vonja fel a szemöldökét.
–  Miz Pike, nem tehetem egyszerre mindkettőt a

rostélyosra.
Spencer nem zsarnok. Amikor hazaér a munkából,

körbesétálja velem a birtokot. Könyveket vesz nekem.
Vacsorát hoz, és úgy tartja a számhoz a csirke- és
krumplifalatokat, mintha csak a szabadban piknikeznénk.
Olyan finom mozdulatokkal fésüli meg a hajam, hogy
szinte elfeledteti velem, hol vagyunk, és ki vagyok. De
reggelente, amikor elmegy, mindig rám zárja a
hálószobaajtót, és amíg haza nem ér, egész álló nap nem
látok mást, csak Rubyt.

Most igyekszem odafigyelni rá.
–  Azt mondtad, hogy ennyi vendégnek legalább két

egybesült húsra lesz szükség. Hát készíts mindkettőből
egyet.

Vagy tálald fel nyersen a húst. Kit érdekel!
–  A  jégszekrényben nincs elég hely két sült húsnak és

még a desszertnek is. Lesz, aminek csak a jégkamrában
találunk helyet. – Ruby a tennivalók listáját körmöli. – És
mit szólna egy csokoládétortához? Vagy legyen sült
Alaszka?



Ruby szavai kezdenek összemosódni. Elfordulok tőle.
A  vörösbegy beleszőtte a piros szálat a fészkébe. Mintha
vércsík futna végig rajta.

De miért fáradozik ennyit, ha télen úgyis délre költözik?
– Miz Pike – sóhajt Ruby. – Miz Pike?
A  vörösbegy úgy háromméternyire van tőlem, de

fogalmam sincs, hogy lehetne odajutni hozzá.
– Cissy? – Ruby megfogja a kezem.
–  Menj el! – ripakodom rá, és a fejemre húzom a

paplant.

Ha egy doktor keres-kutat
Összeszedi a sok mamlaszt,
Bárgyút, málét, akit csak ér,

Fejenként ötven dolcsiért
Megcsonkítja, akit lehet,

De közben a lelke hova lett?
E. F. Johnstone: „Most már lehet csonkítani”,

 a sterilizációról szóló újságkivágásokból, Vermonti
Egyetem levéltára, Henry F. Perkins anyagai

A  fogságom harmadik napján már arra sem veszem a
fáradságot, hogy felöltözzek. Kócosan, gyűrött hálóingben
fekszem az ágyon. Ruby a henteshez ment, Spencer az
egyetemen van. A  rádióból halk zene szól, amely egy
ritmusra ver a kisbabám szívével.

Amikor hallom, hogy kattan a zár, nem értem, hogy



fordulhatott meg ilyen hamar Ruby. De Szürke Farkas
léptei egészen másként hangzanak. Felülök, és ahogy
Szürke Farkas az ágyam mellé térdel, és átölel, bennem
reked a szó.

– Elmondtad neki? – kérdi.
– Nem – felelem. A kinti világ illatát hozta magával. Alig

győzök betelni vele.
– Valami másért zárt be? – csodálkozik Szürke Farkas.
Mielőtt bármit mondhatnék, elered a nyelve, és csak

úgy dől belőle a szó:
–  Amikor nem jöttél el, azt hittem, komolyan vetted,

hogy távol kellene maradnod tőlem.
– Nem tennék…
–  Aztán hamar arra jutottam, hogy búcsú nélkül

biztosan nem hagynál el. Ezért amikor nem jöttél el, nem
aznap, de… szóval bementem a városba, de ott sem látott
téged senki. És aztán a táborral…

– Mi van a táborral?
Szürke Farkas bánatosan néz rám.
– Már nincs meg. Egy éjszakát a városban töltöttem, és

miután másnap visszatértem, egy teremtett lelket sem
találtam ott. Az elhagyatott, üres sátrak között még ott
voltak a kiaggatott, száradó ruhák, és a földön játékok
hevertek szanaszét… mintha mindenki csapot-papot ott
hagyva távozott volna.

– De miért mentek volna el a holmijuk nélkül?
–  Mert valaki kényszerítette őket – feleli egyszerűen

Szürke Farkas.



Eszembe jut az idős asszony, aki a sátra előtt fonta a
kosarakat. A kislány, aki a földre rajzolgatott egy bottal, és
sírva fakadt, amikor egy kutya tönkretette a művét.
A  lányok, akik a meztelen felsőtestű fiúk láttán zavartan
nevettek össze. Egyszerűen elzavarták őket? Intézetbe
zárták és sterilizálták őket? Vagy megölték?

– Amikor eltűntél… és aztán mindenki más is eltűnt… –
Szürke Farkas megszorítja a kezem. – Arra gondoltam,
micsoda düh kell ahhoz, hogy egy ember ilyen
szörnyűséget tegyen.

Igen, értem már, mire céloz.
– Az nem lehet – ingatom a fejem. – Spencer soha nem

bántana senkit.
– Akkor sem, ha megtudná az igazságot?
A  tekintetünk egymásba fonódik, de egyikünk sem

találja a szavakat. A csendet aztán az ajtóból érkező hang
töri meg.

– Miféle igazságról van szó? – kérdi halkan Spencer.
A kezében a kamrából hozott vadászpuskát szorongatja,

és egyenesen Szürke Farkasra céloz.
–  Te nyomorult senkiházi! Láttam, hogy betörtél a

házba. Az hittem, azért jöttél, hogy elemelj valamit, hát
gondoltam, ezzel foglak tetten érni. – Az összekulcsolt
kezünkre pillant. – De nem is kellett ellopnod semmit, az
isten verje meg, hiszen ezüsttálcán kínálták neked!

– Spencer, elég lesz!
Mielőtt felkelhetnék, Szürke Farkas Spencerre veti

magát, és kiüti a kezéből a puskát. Spencer lebirkózza, és



a padlóra szorítja őt. Spencer fiatalabb és dühösebb: teljes
erőből püfölni kezdi Szürke Farkast, akinek a szeme végül
fennakad, az orrából és a szájából dől a vér.

Én Spencer karjába kapaszkodom, ő azonban olyan
erővel taszít odébb, hogy az oldalamra esek. Éles fájdalom
hasít az alhasamba és a hátamba.

– Kérlek, engedd el! – rimánkodom eltorzult arccal.
Spencer az inggallérnál fogva felhúzza Szürke Farkast.
–  Csak azért nem végzek veled, mert akkor én is a te

szintedre süllyednék – zihálja, majd lerángatja a valódi
apámat a lépcsőn. Utánuk eredek, és igyekszem nem
törődni a hasogató fájdalommal. Amikor Spencer épp ki
akarja lökni őt bejárati ajtón, Szürke Farkas Rubyval
találja szemben magát. Ruby Szürke Farkas összevert
arcát látva rémülten felsikolt, és kiejti a kezéből a teli
kosarát.

–  Lia! – kiáltja Szürke Farkas Spencer szorításában. –
Gyere velem!

A kisbaba megmozdul bennem, és emlékeztet, mit kell
felelnem.

– Nem lehet.
Spencer durván letaszítja a tornácról Szürke Farkast,

aki arccal a földre esik.
– Ha még holnap is itt vagy Comtosookban – fogadkozik

Spencer –, teszek róla, hogy az életed hátralévő részét az
állami börtönben töltsd! Búcsúzz el a szeretődtől, Cissy!

– Ő nem a szeretőm! – kiáltom, de a hangom megtörik a
kemény szavakon.



Spencer épp időben fordul hátra, hogy lássa, amint
előregörnyedek, és a magzatvíz tócsába gyűlik a lábam
alatt.

A közvetlen cél az, hogy enyhítsünk a körülöttünk élők
testi és lelki szenvedésein. Ezt diktálja az emberség.

Minden államnak és minden városnak megvan a maga baja
a szerencsétlen, elszegényedett, fogyatékos egyénekkel…

A kérdés azonban az, hogy ha a közösség már minden tőle
telhetőt

megtett azokért, akik ilyen bajokkal küzdenek, hogyan
teremthetne jobb esélyeket önmagának a jövőre nézve?

H. F. Perkins: Eugenikai nézőpontok,
Vidéki Vermont: A jövő programja, 1931

Szóval így halt meg az anyám: széthasadva, akár egy
szelésre tátott állkapocs, miközben egy hegyet présel ki a
lábai közt, és lélegzet-visszafojtva várja, mi jön még.
Perzselő tűz égeti a hátamat és a hasamat, és a bensőm
minden egyes összehúzódással jobban és jobban
összefacsarodik. Ruby éppolyan riadt, mint én magam. Az
ágy lábánál toporog, és kitárt kézzel várja a csodát.

Túl korán van – a baba még nem jöhet, és én sem
mehetek még el.

Már tizenegy órája tart a vajúdás. Ruby mindvégig
mellettem volt, Spencer pedig a dolgozószobájába
zárkózott, és csak iszik. Még azt sem tudom, elhívta-e



egyáltalán dr. DuBois-t. Akárhogyan is, félek megtudni az
igazat.

– Ruby! – kiáltok fel, mire Ruby ott terem mellettem. –
Hallgass ide! Megígérted, hogy gondját viseled majd a
kicsinek.

– De hiszen maga is…
– Nem, én nem leszek itt – szakítom félbe. – Nagyon jól

tudom, mi vár rám – a látásom már kezd elhomályosulni,
és a karom is olyan gyenge, hogy mozdítani sem bírom. –
Kérlek, mesélj majd neki rólam! Mondd meg neki,
mennyire szerettem… ó, istenem! – A  hangom
megbicsaklik, amint egy újabb összehúzódás kést döf a
hasamba. Úgy érzem, a baba egyre lejjebb nyomakszik, és
a maradék erőmmel még egy kicsit felülök, hogy szabad
utat engedjek neki. – Ruby! – suttogom. – Most!

A világ elsötétül előttem, a fülemben a végtelen tenger
zúg. A  testemet elmossa a dagály, a fájdalom és a
mámoros felszabadulás hulláma. Arra számítok, hogy ha
kinyitom a szememet, az anyám vár majd rám itt, a
túlvilágon, de helyette a kisbabámmal találom szemben
magam.

A kislányommal.
Oly régóta hittem, hogy belehalok a szülésbe; és abban

is biztos voltam, hogy fiút hordok a szívem alatt. Lám,
egyik dologban sem volt igazam. Egyetlen röpke pillanat
alatt a feje tetejére állt a világom.

Az újszülött felsír. Ez a legédesebb hang, amelyet
valaha hallottam. Ruby segít megszülni a méhlepényt,



elvágja a köldökzsinórt, majd bepelenkázza és bepólyálja
a babát, aztán egyszer csak Spencer ront a szobába.
A szeme vérben forog, és csak úgy bűzlik a whiskytől.

– Hát jól vagy? – kiáltja rekedten. – Cissy, hála az égnek,
jól vagy!

Aztán megakad a szeme a szorosan bepólyált
csecsemőn Ruby karjában.

–  Mr. Pike, jöjjön, nézze meg a kislányát! – mosolyog
Ruby.

– Lány? – Spencer elhűlve ingatja a fejét. Nem, ez nem
lehet.

Ruby a kitárt karomba rakja a babát. Eszembe jut az
anyám, aki nem élhette át ezt a boldogságot. Most, hogy
magamhoz ölelem ezt a babát, most, hogy hallom a
hangját, el sem tudom képzelni, miért akartam
önszántamból eldobni magamtól az életet, miért akartam
lemondani arról, hogy lássam őt felcseperedni. Annyi
mindent látnom kell: az első mosolyt, az első bizonytalan
lépéseket, az első hajvágást, az első iskolanapot és az első
csókot is. Hogy hagyhatnám ki bármelyiket is?

Óvatosan a karomra fektetem. Miután tizennyolc éven
át küszködtem azzal, hogy végre megtaláljam a helyemet
a világban, most ráébredek, hogy mindig is erre a
pillanatra vártam: hogy átölelhessem a kislányomat.

– Lily a neve – jelentem be.
Spencer közelebb lép, és a babát vizslatja. Az arcát,

amely barna, akár a mogyoró, és kerek, akár a hold –
egyértelműen kiütköznek rajta a nagyapja népének



jellegzetes vonásai.
Spencer rám néz, és a pillantásából rögtön tudom,

micsoda reményeket fűzött ehhez a babához. Azt hitte, az
érkezése elsimítja majd a gondokat, és újrakezdhetünk
mindent.

– Lily – ismétli, és nagyot nyel.
– Spencer, hidd el, ez nem az, aminek gondolod. Szürke

Farkas az apám. Tudod jól, hogyan működik az
öröklődés… megérted, miért olyan ez a baba, amilyen. De
ő a tiéd, Spencer, hinned kell nekem!

Spencer a fejét csóválja.
–  Dr. DuBois is megmondta, hogy szülés után zavart

lehetsz… El kellene hívni őt, hogy gondoskodjon rólad.
Kiveszi a kezemből a kicsit, és Rubyhoz fordul.

A tekintete kifejezéstelen, a hangja kimért.
– Ruby, fogd az autót, és menj, hívd el a doktort!
–  Az autót…? – Ruby még soha nem ült a Packard

volánja mögé, de most nem meri megkérdőjelezni
Spencer döntését. – Igenis, uram – motyogja, és eloldalaz
mellette.

Spencer Ruby után ered, kezében a babával.
–  Ne! – kiáltok utána. – Szeretném még magamnál

tartani!
Spencer olyan hosszan mered rám, hogy elképzelem,

amint végigpereg a szeme előtt kettőnk története egészen
a jelen pillanatig. A szemét elfutja a könny. Aztán egyszer
csak odahúz egy széket az ágyam mellé, leül, és úgy tartja
Lilyt, hogy én is lássam az arcát. Halványan elmosolyodik.



Egy röpke pillanatig elhiszem, hogy végre megérti, a
családot nem a vérségi kötelék tartja össze, hanem a
családtagok közti szeretet.

– Pihenj csak, Cissy! – mondja. – Majd én vigyázok rá.

Minden történelmi korban nagy árat fizetünk az
előítéletekért…

A közösségekben élő etnikai és vallási előítéletekből
könnyű fegyvert

kovácsolni, amellyel aztán egy demagóg még inkább
megoszthatja

a népességet, és meghiúsítja az emberiség fejlődését.
Elin Anderson: Mi, amerikaiak: társadalmi szakadék

egy amerikai városban, 1937

Álmomban futok. Az eső az arcomba csap, besározza a
lábam, de tudom, hogy mindenáron el kell menekülnöm
attól, aki üldöz. Hátrapillantok, hogy lássam, ki az.
Ugyanaz a férfi rohan utánam, akit már egy másik
álmomban is láttam: hosszú, barnás haja van, és mélyre
ható tekintete. A  nevemet kiáltja. Amikor hátrafordulok,
látom, hogy megbotlik, és hasra vágódik a földön.
Megállok, hogy meggyőződjem róla, nem esett baja, aztán
meglátom – egy sírkő áll ott, rajta a nevem. Az a sírkő,
amelyen az imént keresztülszaladtam.

Felriadva érzem, hogy valami a mellkasomra
nehezedik. Spencer fekszik az ölemben. Először úgy



látom, mintha aludna, de később hallom, hogy sír.
A  szeme ijesztően vörös, és a bőréből csak úgy árad az
alkoholszag.

–  Cissy, hát felébredtél! – sóhajtja, és nagy nehezen
felül.

A  testem olyan összetört, mintha agyba-főbe vertek
volna. A  lábamat mozdítani sem tudom a matracon,
mintha nem engedelmeskedne. Valaki – talán Spencer? –
hideg vizes ruhát tett a lábam közé, hogy elállítsa a
vérzést.

– Hol van Lily? – kérdem.
Spencer megfogja a kezem, és az ajkához emeli.
– Cissy.
– Hol van a kisbabám? – Ülő helyzetbe tolom magam.
– Cissy, a baba… túl kicsi volt. A tüdeje…
Jéggé dermedek.
– A kisbaba meghalt, Cissy.
–  Lily! – sikoltom, és megpróbálok kikászálódni az

ágyból, Spencer azonban lefog.
– Nem tehettél volna semmit. Senki nem segíthetett.
– Dr. DuBois…
–  Ő  épp Vergennes-ben operál. Ruby üzenetet hagyott

neki, hogy jöjjön, amint hazaér. De mire Ruby megjött, a
kicsi már…

–  Ne mondd ki! – kiáltok rá fenyegetőn. – Ki ne merd
mondani!

– A kezem között halt meg. – Most már Spencer is sír. –
A karomban tartottam őt.



Nekem csak a kisbabám kell.
– Látni akarom.
– Nem lehet.
– Látnom kell!
– Cissy, már eltemettem.
Ledobom magamról a paplant, és csépelni kezdem

Spencer mellkasát, karját, fejét.
– Nem! Az nem lehet!
Spencer megragadja a csuklómat, lefog, és erősen

megráz.
–  Nem keresztelhettük volna meg őt, és nem

temethettük volna megszentelt földbe. – A torkából feltör
a zokogás. – Azt hittem, hogy ha meglátod őt, utána
akarsz majd menni. De nem veszíthetlek el téged is!
Jézusom, Cissy, mégis mit kellett volna tennem?

Beletelik egy kis időbe, amíg a szavai értelmet nyernek.
Azért nem keresztelhettük volna meg, azért nem
temethettük volna megszentelt földbe, mert Spencer
szemében törvénytelen gyermek. Spencer a karja köré
von, de én nem bírok magamhoz térni a döbbenettől.

–  Édesem – suttogja a fülembe  –, senkinek nem kell
megtudnia.

A szemem csíp, a torkom fáj.
–  És mi lesz, Spencer, ha a következő kisbabám is

éppígy néz majd ki? Hányszor fogsz még megvádolni
azzal, hogy cigányokkal fekszem össze, mielőtt
beismernéd, hogy igazat mondok? Vagy mielőtt elzavarsz
az elmegyógyintézetbe, hogy engem is sterilizáljanak? –



Dühödten ingatom a fejem. – Az anyám beleszeretett egy
indiánba. Őt hibáztasd ezért, ne engem! Én csak egy hibát
követtem el: hogy beléd szerettem.

Na és milyen érzés – tenném fel szívem szerint a kérdést
– a saját származási ábráid egyikén látni a nevedet? De
inkább felkapom a pólyát az ágy végéből.

– Vigyél a sírhoz!
– Most túlságosan zaklatott vagy. Inkább…
– Látnom kell a kislányom sírját! Most.
Spencer feláll, az ágy mellől elveszi az ollót, amellyel

Ruby elvágta a köldökzsinórt, és a kést, amelyet biztonság
esetére készített oda. Mindkét tárgyat a mellényzsebébe
süllyeszti, biztos, ami biztos.

– Majd holnap – ígéri, és csókot nyom a homlokomra. –
Cissy, kérlek, kezdjünk mindent újra!

Olyan hosszan nézek rá, hogy közben a szívem kővé
dermed.

– Jól van, Spencer – felelem, és a hangom éppúgy cseng,
mint régebben. A  kezem remeg az ölemben, de egyelőre
belemegyek a játékba. Közben pedig már a következő
lépésemet tervezem.

A völkisch államban a völkisch életszemléletnek el kell
hoznia

egy nemesebb kort, amikor az ember már nemcsak
kutyáknál,

lovaknál és macskáknál tenyészthet ki nemesebb fajt,



de az egész emberiséget jobbá teheti.
Adolf Hitler: Harcom, II. kötet,

amelyet a börtönben írt 1924-ben, mielőtt 1933-ban
elfogadták volna a genetikai betegek utódlásának

megelőzéséről szóló törvényt,
amely a náci fajhigiéniai program részét képezte.

Lily nem halt meg. Sokat gondolkodtam, és minden erre
utal – mi más oka lehetett Spencernek, hogy ne mutassa
meg a holttestet, a koporsót vagy a sírt? A  fejemben
százféle forgatókönyvet is lejátszottam: Spencer elrejtette
Lilyt, hogy később majd egy templom küszöbén hagyja.
Rubyra bízta, hogy vigye el egy árvaházba. Dr. DuBois-t
akarja megkérni, hogy tüntesse el. Többek között ezért is
éltem túl a szülést: most az a feladatom, hogy
megtaláljam a kicsikémet.

Addig várok, amíg biztos nem vagyok benne, hogy
Spencer megint bezárkózott a dolgozószobájába, aztán
felöltözöm. Lassan haladok – a fejem nehéz a magas
láztól, a lábam remeg. Szürke Farkas pipáját a ruhám
zsebébe rejtem, és dupla csomót kötök a cipőmre –
akárhogy is alakul, fel kell készülnöm a menekülésre. Egy
katonai kémet is megszégyenítő körültekintéssel
forgatom el az ajtó kilincsgombját, és kisurranok a
folyosóra.

Elsőként a fürdőszobába nyitok be. Csendben
átkutatom a szennyeskosarat, belenézek a kádba. Még a
vécé tartályát is ellenőrzöm. Miután sehol nem találom



Lilyt, felkapaszkodom Ruby szobájába, a felső emeletre.
Ott kipakolom a szekrényt, kiürítem a fiókok tartalmát,
átforgatom az ágyat, végignézem a polcokat. Mire végzek,
úgy kifáradok, hogy le kell ülnöm.

Gondolkozz! – biztatom magam. Gondolkozz úgy, mint
Spencer!

A  földszinten mindent végigjárok, mindenhová
bekukucskálok, ahol elég hely van egy alvó újszülöttnek.
Ügyelek, hogy Spencer dolgozószobájánál lábujjhegyen
járjak. A pohárcsörgésből tudom, hogy az italoknál matat.
Mire a konyhához érek, alig tudom visszanyelni a
könnyeimet. Egész biztosan éhes már, és fázik. Kérlek,
sírj, hogy megtaláljalak!

Szorosan magamhoz ölelem majd, hogy jó melegen
tartsam. Kanadába menet útközben mesélek neki
mindarról, amit látunk: a magányosan legelésző
marhákról, az út menti vadvirágokról és a hegyekről,
amelyek íves körvonala női testet formáz. És ott állunk
majd Szürke Farkas mellett az odonaki táborban, hogy
amikor a többiek megkérdezik tőle: „Ki vagy te?”,
kettőnkre mutathasson.

Belépek a konyha félhomályába, és magamban
végigsorolom a helyeket: a borosszekrényt, a lisztesvödröt
és a kamrát. Itt legalább húsz helyre elrejthette a kicsit.
Ám amikor belépek a kamrába, a sötétben valaki belém
botlik.

Elfojtok egy sikolyt, és megrántom a zsinórt a fejem
fölött, mire fénybe borul a helyiség.



– Ruby, mit keresel te itt?
Ruby reszket, mint a nyárfalevél.
–  Csak bejöttem, hogy… néha nem tudok aludni

éjszakánként, és ilyenkor készítek magamnak egy
csészével abból a finom kakaóból. Nagyon sajnálom, Miz
Pike. Tudom, hogy ez lopás.

A szemem résnyire szűkül.
–  Hol van? – Végigtapogatom a polcokat, benyúlok a

konyharuhák alá, félretolom a vödröket.
– Kicsoda?
– A baba. Te segítettél neki elrejteni a babát?
–  Ó, Miz Pike – Ruby szemét elfutják a könnyek. –

A kisbaba nincs többé.
–  Ruby, ezt nem értheted. Jól van. A  kicsikém jól van.

Csak meg kell őt találnom. Meg kell találnom, és el kell
vinnem innét.

– De a professzor úr azt mondta…
Megragadom Rubyt a vállánál fogva.
– Láttad a holttestét? Láttad?
–  Én… Én… – Ruby foga hangosan vacog, képtelen

kinyögni a választ, amit hallani akarok.
– Az istenért, Ruby, felelj már!
Jó erősen megrázom Rubyt, aki kirántja magát a

kezemből, és nekivágódik egy polcnak, amelyen céklával
és babbal teli üvegek sorakoznak. Az egyik üveg leesik a
kockás padlócsempére, és ezer darabra törik. A  levegőt
betölti az átható ecetszag, de én csak tovább kutatok a
zabpelyhes, a szappanos és a tejporos dobozok között.



Egyszer csak egy erős kéz ránt hátra a polcoktól, majd a
kamrából a konyhába vonszol.

–  Engedj el, Spencer! – kiáltom, és minden erőmmel
szabadulni próbálok.

–  Hívd fel megint dr. DuBoist-t! – szól oda Rubynak. –
Mondd meg neki, hogy azonnal jöjjön.

–  Engedj el! Ruby, Spencer hazudik. Engedj… Lily! –
sikoltom. – Lily!

Spencer erőnek erejével kirángat a konyhából. Ruby
jéggé dermedve, mozdulatlanul nézi, ahogy a csuklómnál
fogva felcibál a lépcsőn.

– Ruby, neked most már semmi dolgod itt! – kiáltja oda
Spencer az éktelen visításomat túlharsogva. – Láthatod,
hogy Mrs. Pike nincs magánál. Majd én gondoskodom
róla, hogy lenyugodjon. – Felhördül, miután az egyik
rúgásom a sípcsontjánál találja el. – Hívd az orvost, aztán
tedd azt, amire korábban kértelek!

– Ne hallgass rá, Ruby!
Ruby alakja egyre kisebb lesz.
– Indulj már! – dörren rá Spencer. – Most!
Ebben a pillanatban elernyedek a karjai közt. Elkap,

mielőtt még a földre zuhannék, aztán felemel, és úgy cipel
tovább. Nem nyitom ki a szememet, még akkor sem,
amikor szemérmesen a lábam közé néz, hogy lássa, nem
véreztem-e át a ruhát, és akkor sem, amikor fájdalmasan
felsóhajt, mint aki feladta minden reményét. Ágyba dug,
betakargat, leveszi a cipőmet, és határozott mozdulattal
bezárja az ajtót maga mögött.



Nem, nem vallottam kudarcot.
Most legalább biztosan tudom, hogy Lilyt csakis kint

rejthették el.

Miért nem adjuk fel az egészet?… Évekig dolgoztunk,
és mire jutottunk? Amíg tartott a pénzünk, jól

szórakoztunk,
de most más a helyzet. Ha Hitler sikerrel jár az átfogó

sterilizációs terveivel, akkor nagyobb eredményt ér el, mint
amekkorát

száz eugenikai társaság tudna elérni. Ha viszont belebukik,
akkor az egész mozgalmat annyira visszaveti,

hogy száz eugenikai társaság sem tudná feltámasztani.
Részlet Henry H. Goddard 1934. február 1-jén

H. F. Perkinshez írt leveléből válaszképp H. F. Perkins
levelére, amelyben további anyagi támogatást kér,

Vermonti Eugenikai Társaság dokumentumai, Állami
Levéltár, Middlesex, VT

A legnehezebb feladat betörni az üveget. Szinte lehetetlen
hang nélkül megtenni; a széket be kell bugyolálnom a
paplannal, amely remélhetőleg tompítja valamelyest a
nagy csörömpölést. Az ablak mellett ott áll a létra,
amelyet Szürke Farkas, majd Spencer használt a
tetőjavításnál. Utána már szinte gyerekjáték az egész:
csak leereszkedem a földre, észrevétlenül elosonok
Spencer dolgozószobájának kivilágított ablaka alatt, aztán



a holdfénynél nekiállok a keresésnek.
A birtok hatalmas, és Lily bárhol lehet.
Először a tornác előtt, a bokrokban nézem meg, majd a

tornác alatt, aztán keletre, a feltornyozott tűzifánál. A ház
mögött az erdő felé veszem az irányt, ahol egyre nagyobb
köröket írok le, hogy ne hagyjak ki semmit, de végül
feladom, leülök, és sírva fakadok.

Szörnyű – panaszkodik majd Spencer dr. DuBois-nak.
Amikor rátaláltam, a földet kaparta. Nem ez az első eset,
hogy alvajáró módjára nekiindul… de most először ragadt
benne az öntudatlan állapotban. Eltűnődöm, vajon a
magánintézményekben is a padokhoz kötözik-e a
betegeket, ott is a víz alá nyomják-e őket, mint
Waterburyben?

De miért lenne őrültség a földet kaparni, ha egyszer az
ember tudja, hogy van ott valami? Visszanézek a házra.
Nem ég a fény Ruby hálószobájában, és Spencer
dolgozószobájában sem látok senkit. Behunyom a
szemem, és amikor pislogok egyet, a jégkamra fala
rajzolódik ki előttem az éjszaka sötétjében. Látom, hogy
valaki már megint tárva-nyitva hagyta az ajtót. Felkelek,
és úgy közelítek, mintha egy láthatatlan zsineg húzna a
kamra jéghideg gyomrába.

A  cipőm talpa elcsúszik a fűrészporon. Fényesen
csillogó jégtömbök sorakoznak szorosan egymás mellett,
akár egy óriás vigyorgó fogsora. Itt vannak Ruby sült
húsai a vacsorapartihoz, amelyet már nem tartunk meg.
És kicsit odébb egy jókora faláda áll, tetejét az oldalának



támasztották.
A ládában pedig egy piciny baba fekszik.
–  Nem. Nem. Jaj, ne! – Belekapaszkodom az aprócska

koporsó durva szegélyébe, és a kisbabám arcát nézem.
A szempillája olyan hosszú, mint a kisujjam körme. Az

arca sápadt, kékesfehér. A  hihetetlenül aprócska ökle
csigaként tekeredik össze. Egy ujjal megérintem a
gödröcskét az állán és az embriónyi kis fülét.

– Lily – suttogom. – Lily Delacour Pike.
Magamhoz ölelem a kislányomat ebben a fagyos

gyermekszobában. Eligazítom rajta a takarót, hogy
melegen tartsam. Elringatom őt a mellemhez szorítva,
hogy hallja, ahogy összetörik a szívem.

Spencer nem veheti őt el tőlem. Csak akkor vehetné el,
ha én engedném.

Avani kia? – gondolom magamban. Ebben a másik
világban majd megkérdezik a kislányomtól, kicsoda ő.

–  Mesélj majd nekik a nagymamádról és a
nagypapádról, akik szerelemből hidat építettek – súgom a
bőréhez hajolva. – Mesélj nekik az apádról, aki azt hitte,
helyesen cselekszik. És mesélj nekik rólam is. – Ezzel
megcsókolom őt, az ajkamat egy pillanatig az arcához
szorítom. – És mondd meg nekik, hogy én is jövök!

Visszateszem a kislányomat az ágyába, és az öklömet a
számhoz nyomom, hogy visszafojtsam a sok bánatot. Soha
nem fogom megtudni, igazat mondott-e Spencer, vagy
elferdítette az igazságot. Lily magától aludt-e el örökre a
karjában, vagy ő tett róla, hogy így legyen? Talán egy nap



majd előáll azzal, hogy csak azért tettem, mert szeretlek.
– Én is – mondom ki fennhangon.
Spencer hamarosan felébred, és a keresésemre indul.

És én teszek róla, hogy megfizessen ezért. Megvan a
módja, hogy a hatóságok tudomására hozzuk, mi történt
valójában. És én meg is teszem, akár az életem árán is.

Nem maradt sok időm. Még egyszer benyúlok a ládába.
A kicsim arca a tenyerembe simul, érzem a bőrömön a kis
állát és az orrát. Ezt az emléket magammal viszem.

– Aludj jól! – mondom neki, és a jégkamra bejáratához
indulok.

Eszembe jut Madame Soliat, ahogy a július negyediki
ünnepségen a sátrában ült a farkaskutyájával. Aztán az,
ahogy kirázta a tarkabarka szőttesét a tóparton, ahol a
nyarat töltötte. Ne féljen! – mondta többek között.

Most már nincs szükségem jövendőmondóra. Magamtól
is tudom, mi vár rám.



Harmadik rész

2001

A holtak gyakran beszélnek az élőkkel.

Thomas Hardy



Nyolcadik fejezet

Azokon az éjszakákon, amikor Az Thompson épp nem a
gránitfejtőben dolgozott, olyan dolgokon járt az esze,
amelyek az idők során makacsul, kitörölhetetlenül
bevették magukat a fejébe. Ha az ember száz évig él,
rengeteg tudást szív magába. Tudja, hogyan kell
tájékozódni csillagfénynél, tudja, hogy vigasztaljon meg
egy gyászoló özvegyet, mint ahogy azt is, hol rejtőznek a
medvék télen. Persze ha valaki a sok-sok felesleges
információnál mélyebbre ás, végül eljut a nagy
igazságokig – például hogy a gyermekeinknek nem a
vérünket, hanem a bátorságunkat örökítjük át. Hogy néha
a legfurcsább helyeken bukkanhatunk rá a szeretetre – a
sekély folyómeder kövei alatt vagy egy tál fejtett borsó
alján. Vagy hogy akkor is talpra tudunk állni, amikor úgy
érezzük, mindennek vége.

Az orvosok szerint álmatlanságban szenvedett, de Az
tudta, hogy nem így van. Azért nem aludt el, mert így nem
kellett másnap reggel, ébredés után feltenni magában a
kérdést, miért nem halt meg álmában. Régebben olvasott
az egyiptomi királyokról, Ponce de León spanyol
konkvisztádorról és Tithónosz trójai királyfiról, akik
mind-mind az örök életre vágytak. De mire jó az örök élet,
ha sorra elveszítjük a szeretteinket? Ha kénytelenek



vagyunk végignézni, ahogy a testünk szép lassan
darabokra hullik, akár egy rozsdás automobil, miközben
az eszünk borotvaéles marad? Ó, azok a bolondok az örök
élet forrásával meg a díszes aranysírjaikkal! Az a fejét
csóválta, és magában azt gondolta: Vigyázz, mit kívánsz!

Végtelenül kimerültnek érezte magát, mégsem feküdt le
a priccsre, inkább ébren figyelte, ahogy az esőcseppek
mintákat rajzolnak a sátortetőre, mintha moziban ült
volna. Négy órán belül felkel a nap, és ő még mindig itt
lesz.

Egyszer csak kiáltást hallott. A  hang mintha egyszerre
jött volna a távoli erdőből és magából Azból. Egy
fájdalmas kiáltás. Elképzelhető, hogy a saját fájdalma
kívülről szól hozzá, mintha hasbeszélő lenne?

Tessék – már megint ugyanaz a hang.
Nem hangzott mennydörgésnek. Kiáltás volt, de

gyerekhangnak túl mély, női hangnak meg túl öblös. Nem,
csakis egy olyan férfi fájdalmas kiáltása lehetett, aki már
önmagát sem találja, annyi mindent elveszített. Mint
amilyen… nos, mint amilyen Az.

Mélyet sóhajtott. Nem igazán hitt a sok misztikus
zagyvaságban –  szerinte ez inkább a New Age-es
indiánjelölteknek való  –, de azt biztosan tudta, hogy az
ember múltja igenis visszatérhet különféle álcát öltve.
A  múlt ott lehet egy bagoly követelőző huhogásában és
egy vadidegen pillantásában is. Az mindenkinél jobban
tudta, hogy ha valaki nem néz szembe a múltjával, azt
könnyen érhetik kellemetlen meglepetések.



Talán valaki elesett a sötétben, és megütötte magát.
Akárhogyan is, gondolta Az, jobb lesz, ha utánanéz a

dolognak.

Ross a sátorban kuporgott, vállán Az Thompson meleg
gyapjútakarójával. A nadrágja és a pólója csupa sár lett, a
haja csapzottan lógott a szemébe, úgy szürcsölte az
instant kávét, amelyet az öreg az elemes
merülőforralójával készített. Egész testében remegett, de
nem azért, mert bőrig ázott, hanem a rózsaillatú lány
miatt. A  nő miatt – mondd ki, biztatta magát némán  –,
akibe beleszeretett. Aki nem is élt.

– Jól van? – kérdezte Az.
Úgy fest, mint aki szellemet látott.
Ross egy szót sem tudott kipréselni magából. A bögréje

fölé hajolt, és belekortyolt. A forró kávé annyira égette a
torkát, hogy még a könnye is kicsordult.

Ross az erdőben látta, ahogy Lia bőre áttetszővé válik,
ahogy a lénye elhalványul a fák között. Látta Lia arcán a
döbbenetet, amikor a sírkőre pillantva a saját nevét látta
meg. Rosshoz hasonlóan Lia sem tudta, hogy meghalt.
Hiába tanult rengeteget Ross a természetfelettiről, hiába
tudta, hogy a démon rothadó bűzt áraszt, és hogy a
poltergeist fiatal lányok energiáját használja fel, azzal az
egyszerű ténnyel még ő sem volt tisztában, hogy egy
szellem vissza tudja csókolni az embert.

A  szellemek különleges lénynek. Ők azok, akik
valamilyen oknál fogva egyik lábbal még mindig ebben a



világban vannak, mert nem tudnak elszakadni innen.
Ross egyszer hallotta, hogy Curtis Warburton olyan
szellemekről beszélt, akik visszatérnek, hogy
megbosszulják a saját halálukat, és olyanokról is, akik
azért térnek vissza, mert elfelejtették befizetni a
villanyszámlát. Jól emlékezett rá, hogy Curtis olyanokat is
említett, akik a hátrahagyott szerelmük kedvéért tértek
vissza.

De visszatérhet vajon egy szellem a szerelméért, akivel
még nem is találkozott?

A priccs fájdalmasan nyikordult egyet, amikor Az leült
rá. Összekulcsolta a kezét az ölében, és izzó tekintettel
meredt Rossra.

– Akar beszélni róla? – kérdezte halkan.
Ross a fejét rázta. Képtelen lett volna. A  szavak, az

emlékek: csak ennyi maradt neki Liából.

Eli a kanapén várta, hogy Shelby Wakeman átöltözzön az
emeleten. A  bal oldalra ült, aztán arra gondolt, talán
Shelby majd úgy véli, túlságosan kényelmesen
terpeszkedik ott a karfának dőlve, ezért inkább középre
csúszott, és a kezében pörgette a rendőrsapkáját. Amikor
aztán Shelby belépett a nappaliba, Eli úgy érezte, alig kap
levegőt.

–  Elnézést, általában nem szoktam senkit ilyen sokáig
negligálni.

– Tessék? – nyelt nagyot Eli. – Hogy mondta?
–  Várakoztatni. – Shelby zavartan mosolygott, leült a



férfival szemben, és a haját a füle mögé tűrte. – Biztos
benne, hogy Ross nem került bajba?

– Én legalábbis nem tudok róla – nyugtatta meg Eli.
Shelby rögtön a legrosszabbat feltételezte, mint

mindenki, akihez éjnek idején egy rendőrtiszt kopogtat
be. Ha Eli a józan eszére hallgat, várt volna reggelig. De
miután megkapta Frankie-től a DNS-vizsgálat eredményét,
elhatározta, hogy mihamarabb megoldja a rejtélyt. Ehhez
azonban szüksége volt valakire, aki segíthet összerakni a
kirakós darabjait. A kötélen nem Szürke Farkas DNS-e volt,
de ez még nem menti fel őt a gyilkosság vádja alól.
Spencer Pike DNS-e talán rajta van a kötélen, de ettől még
nem feltétlenül lesz gyanúsított. A kérdés az, ki ölte meg
Cissy Pike-ot, és hogy ő volt-e az egyetlen áldozat aznap
éjjel.

Eli igyekezett szem előtt tartani, hogy ma este
nyomozni jött ide, nem pedig azért, mert Shelby
Wakeman valamilyen megmagyarázhatatlan módon
befészkelte magát a tudatalattijába az elmúlt három
hétben. Shelbyt éppolyan almaillat lengte körül, mint
amilyen a hálószobáját töltötte be azokon a reggeleken,
amikor róla álmodott. De életben még sokkal szebb volt,
mint az álmokban. Mielőtt észbe kapott volna, Eli Shelby
felé nyújtotta a karját.

–  Én, ööö… – köszörülte meg a torkát – azt hiszem, a
testvére hasznos információkkal szolgálhatna az egyik
üggyel kapcsolatban.

–  Nem hinném – rázta a fejét Shelby. – Az öcsém nem



nagyon jár el itthonról, de akkor is csak dolgozni megy.
– Szellemekre vadászik.
–  Igen. – Shelby felkapta a fejét. – Biztosan bolondnak

tartja.
Elinak már a nyelve hegyén volt, hogy igen, a

legvadabb álmaiban sem tudná elképzelni, hogy olyasmit
keressen, ami csakis az elméjében létezik. Aztán
belenézett Shelby tengerzöld szemébe, és az egész teste
megfeszült.

– Nem is tudom, mit gondoljak – nyögte ki.
Shelby arcát elöntötte a forróság. Sietve felkelt,

magában valami olyasmit motyogott, hogy xerotermikus,
és megpróbált felhúzni egy ablakot, de mintha beragadt
volna.

Eli odasietett, hogy segítsen. Ott álltak az ablak előtt, a
válluk összeért. Eli aztán nagy lendülettel felrántotta az
ablakot, és a hűvös levegő éles guillotine-ként vágott
közéjük.

– Köszönöm.
Eli Shelbyre meredt.
– Nagyon szívesen.
Ezek után Eli egy szót sem tudott szólni, még a saját

nevét sem tudta volna megmondani. Igaz, a hangját úgyis
elnyomta volna a lépcsőn lecsattogó léptek zaja.

–  Sajnálom. Nem tudtam, hogy az emeleten alszik
valaki.

– Ethan nem aludt – nyugtatta meg Shelby, amint a fiú
belépett a nappaliba. Az évszakhoz képest túl volt öltözve.



A  szemét baseballsapka takarta el, de Eli még így is
megállapította, hogy a bőre szinte tejfehér. Az egyik keze
be volt kötve, a másikat pedig égési sebek csúfították el,
mintha forró vízbe mártotta volna. Éppolyan nyugtalan
volt a mosolya, mint az édesanyjának.

– Ethan, kimehetsz – szólt oda Shelby.
– De esik…
– Már elállt. Menj!
Shelby várt, amíg az ajtó becsukódott, és az utcát

végigszántották a gördeszka kerekei, aztán odafordult
Elihoz, és szorosan összefonta a karját maga előtt.
Egészen másnak tűnt, mint percekkel ezelőtt.

– Ő a fiam.
Eli látta, hogy Shelby ujjai belemélyednek a karjába.

Olyan mereven állt ott előtte, hogy Eli attól tartott,
kettétörik.

– Azt gondolja magában, hogy valami nincs rendben a
fiammal, igaz? – kérdezte Shelby szemrehányón.

Eli legszívesebben végigsimította volna a hátát, és a
karja közé vette volna, hogy ellágyuljon.

–  Igazából az járt a fejemben, mennyire hasonlít
magára – ismerte be.

A  hang egészen vékonyka volt, de kitartóan csengett
Spencer Pike koponyájában. Akárhány párnát húzott a
fejére, akkor is hallotta a csecsemő sírását. Spencer a
kínok kínját állta ki, és addig kaparta a fülét, amíg végül
vér folyt be a pizsama gallérjába.



–  Mr. Pike! Ó, édes Jézusom! Kérek ide egy kis
segítséget! – kiáltotta az ápolónő a belső telefonba.

Két ápoló is kellett ahhoz, hogy Spencer karját lefogják,
és pántokkal erősítsék az ágyhoz. Így jártak el Joe
Gigapoulopous, a két teremmel odébb fekvő téveszmés
beteg esetében is, aki néhanapján a saját ujjait kezdte
enni.

–  A  csecsemő! – zihálta Spencer, miközben a nővér a
fülét szántó mély sebeket törölgette. – Vigyék innen azt a
nyomorult csecsemőt!

–  Itt nincs semmiféle csecsemő. Biztosan csak rosszat
álmodott.

Spencer arcát már könnyek áztatták. Attól a hangtól
széthasadt a feje. De miért nem hallja senki más?

– A baba! – zokogta.
Az ápolónő nyugtató injekciót adott neki.
– Ez majd segíteni fog.
De soha nem segít. A nyugtatótól csak álomba merül, de

a csecsemő ott is vár rá. Spencer mozdulatlanul feküdt, a
mennyezetet bámulta. A nyugtató átjárta a testét: érezte,
ahogy a keze ellazul, azután a lába, és végül az álla is
elernyedt.

– Mikor halok már meg? – gondolta magában Spencer,
de kiderült, hogy hangosan kimondta.

A  nővér ránézett, barnás szemében nyugalom
tükröződött. Cissynek is barna szeme volt.

– Nemsokára – felelte szelíden.
Spencer nagyot sóhajtott. A nővér válasza sokkal többet



segített, mint bármilyen nyugtató. Ilyen megnyugvást
semmiféle gyógyszer nem hozott volna. Erre egyedül az
igazság képes.

Meredith úgy vélte, hogy a férfiak csak kiegészítők, mint
egy öv, egy táska vagy egy pár cipő. Az embernek nincs
rájuk feltétlenül szüksége, hogy jól nézzen ki. Ha valaki
mezítláb járkál, előfordul, hogy ferde szemmel néznek rá,
de a fontos testrészeit így is, úgy is ruha fedi. Miután egy
sor olyan férfival találkozott, aki nem kellett neki, és
hiába várta azt a férfit, aki kellett volna, Meredith tudós
énje egyszerűen azt tanácsolta, hogy írja le a veszteségeit,
és szálljon ki a buliból.

Most, este tizenegykor épp hazafelé autózott. Ha nem
volt forgalom, a rendelőből háromnegyed óra alatt ért
haza. Ilyenkor szokta szabadjára engedni a gondolatait,
mert itt nem kellett mindig a következő feladatra
koncentrálnia. Ma este inkább bent maradt még a
laborban, és egy sarlósejtes anémiát hordozó család négy
életképes blasztocisztájának sejtjeit tanulmányozta, csak
hogy ne kelljen elkísérnie az egyik munkatársát a
legmenőbb tudományos cégek tiszteletére rendezett
hivatalos vacsorára. Martin egy az egyben az ő zsánere
volt: magas, intelligens férfi, akinek egy kutatóorvoshoz
illően kecses, hosszú ujjai voltak. A  Generránál eltöltött
első éve során Meredith annyira belezúgott Martinba,
hogy miután szóba elegyedett vele, gyakran el kellett
vonulnia a mosdóba, hogy senki ne vegye észre,



mennyire lángol az arca. Az imái aztán egy évvel ezelőtt
meghallgattattak, vagyis ő akkor azt hitte, a főnöke
ugyanis Martinnal együtt elküldte egy alapítványi
vacsorára. Ott azonban Martin többhordónyi pezsgőt
döntött magába, és a többi vendég szeme láttára kezdte el
tapizni őt.

A  keleti parton végig zuhogott az eső, legalábbis
Meredith erre tippelt a kellemetlen lábfájásából. A  bal
lába megbízhatóbb barométer volt mindenféle
meteorológiai kütyünél – az, amelyiket a sebészeten
kellett összekalapálni, miután megtudta, hogy babát vár.
Lehajtott az autópályáról a megfelelő kijáratnál, és a
gondolatait a nem létező szerelmi életéről inkább Lucy
felé terelte, aki leállt ugyan a Risperidonnal, mégsem lett
jobban. Sőt, ha lehet, még többet hallucinált – a
reggelizőasztalnál például olyanokkal beszélgetett, akik
nincsenek is ott, és a kocsiban a biztonsági övet gondosan
becsatolta a nagy semmi körül. Meredith ugyan kizárólag
a tudományos tényekben hitt, mégis azzal győzködte
magát, hogy a lánya genetikailag hajlamos az
álmodozásra. Mivel az volt a munkája, hogy megállapítsa,
mi „normális”, és mi nem az, most igyekezett kitágítani
ezt a fogalmat úgy, hogy Lucy is beleférjen.

Otthon leparkolt a kocsibehajtón. A házban egyedül az
előszobában égett a lámpa; már mindenki lefeküdt
aludni. Meredith lassan kikecmergett a kocsiból, és a jó
lábára nehézkedett. Egy pillanatra elakadt a lélegzete,
olyan gyönyörű volt az éjszakai égbolt, telis-tele fényes



csillagokkal. Annyi időt töltött a legapróbb emberi sejtek
vizsgálatával, hogy néha megfeledkezett arról, milyen
egyszerű is a világ.

Elfordította a kulcsát a zárban, benyitott, és Lucyval
találta szemben magát, aki tetőtől talpig felöltözve, egy
bőrönddel a lábánál ült a lépcsőn, és egyenesen maga elé
bámult.

– Luce? – szólította meg, de a lánya nem felelt.
–  Nem hallja, amit mondasz. – Ruby jött le a lépcsőn.

Hosszú, fehér haja felhőként követte, a keze görcsösen
markolta a korlátot. – Alvajáró.

–  Alvajáró? – Lucy szeme nyitva volt. – Biztos vagy
benne? – kérdezte Meredith a nagyanyját. – Veled is
előfordult ilyesmi?

Ruby lehajolt, és felsegítette Lucyt.
– Nem, de régebben ismertem valakit, akivel igen.
Lucy engedelmesen követte Rubyt az emeletre.

Meredith utánuk eredt, de megbotlott az ott felejtett
bőröndben, amelynek tartalma a lába elé borult. Úgy egy
tucatnyi játék baba volt benne – babák, amelyek ettek,
sírtak, úsztak, babák, amelyekkel Lucy már évek óta nem
játszott, babák, amelyek üveges tekintetükkel úgy
bámultak Meredithre, mint megannyi élettelen csecsemő.

Az ember szívébe mintha tőrt döfnének, amikor hazafelé
igyekszik a szeretteihez, de otthon, a ház előtt egy
rendőrautót pillant meg. Ross kiugrott a kocsiból,
végigrohant a kocsibehajtón, és Shelby nevét kiáltozva



berontott a házba.
Shelby felpattant.
– Ross!
Ross tekintete Shelbyről Ethanre siklott, aki mögötte

rohant be a házba a gördeszkáját szorongatva, majd a
nappali közepén ácsorgó rendőrre. Csak akkor kapcsolt,
milyen állapotban állított haza, amikor Shelby alaposan
végigmérte a szétázott ruháit meg a csapzott frizuráját.
Igen, Shelby bizonyára kihívta a rendőrséget, annyira
aggódott miatta – ez nagyon is a nővérére vall.

– Nem olyan vészes a helyzet, mint amilyennek tűnik –
magyarázkodott Ross, aztán arra gondolt, akkor rémülne
meg Shelby igazán, ha látná a szívén esett sebeket. – Jól
vagyok, tényleg. Lefújhatod a keresést.

Erre Eli lépett oda hozzá.
–  Igazából – bökte ki – azért jöttem, hogy megkérjem,

csatlakozzon maga is a kereséshez.

Ross csak arra vágyott, hogy elvonuljon a hálószobájába a
nővére házában, lekapcsolja a lámpákat, maga mellé
készítsen egy üveg whiskyt, és egy éles késsel Lia nevét
vésse a karjába. Talán vérezne, és valószínűleg fájna is –
bár Ross egyikre sem mert volna megesküdni. Ő tudta azt,
amit látszólag senki más nem volt képes felfogni: hogy ő
már halott, csak a teste még nem követte a lénye többi
részét.

A  valóságban azonban a comtosooki rendőrőrs
kihallgatóhelyiségében ült Eli Rochert és a behemót



kutyája társaságában. Ez más jellegű kínzás volt. Az
asztalon bizonyítékként szolgáló fényképek hevertek
szanaszét: fényképek Lia holttestéről, Lia cipőjéről, sőt Lia
ruhájáról, arról, amelyikben megjelent előtte.
A  fényképek látványa mélyebb sebet ejtett Rosson, mint
amit ő ejthetett volna magán.

–  Legutóbb, ööö… említette, hogy elkezdett nyomozni
Cecelia Pike halálának ügyében – kezdte Eli.

–  Lia – motyogta Ross. – Jobban szereti, ha Liának
hívják.

A  rendőr minden igyekezete ellenére sem tudta
megállni, hogy az égre emelje a tekintetét. Elmehet a
francba – gondolta Ross. Rühellek itt lenni.

– Maga… ezek szerint látta őt? – kérdezte Eli.
–  Úgysem fogja elhinni, ha azt mondom, hogy láttam,

szóval minek kérdi egyáltalán?
– Nézze, én szívesen beszélgetek médiumokkal…
–  Én nem vagyok médium – intette le Ross. – Inkább

csak érzékeny.
– Ugye most nem a depressziójáról fog mesélni?
– Nem úgy érzékeny. – Ross nem bírta tovább elviselni;

lefordította a Lia holttestéről készült, hátborzongató
képeket. – Hanem úgy, hogy érzékelem a szellemeket.
Különösen ezt.

Eli alaposan megfontolta a szavait.
–  Mr. Wakeman, egy hete még maga kérlelt, hogy

nyissak újra egy hetven éve lezárt ügyet. És meg is tettem,
legjobb meggyőződésem ellenére. És szívesen nyomoznék



tovább is, holott ezt a hivatali munkaidőn kívül kellene
tennem. – A  nyomaték kedvéért két kézzel az asztalra
támaszkodott. – Múltkor utalt rá, hogy valami vaj lehet
Spencer Pike fején. Ezt miből gondolja?

–  Az abenakik igényt tartanak a birtokra, Pike pedig
dührohamot kapott, amikor ezt említettem neki. És persze
azért is, mert megjelent egy szellem… amennyire tudom,
a szellemek nem térnek vissza ok nélkül. Először azt
hittem, hogy ha szellem jár a birtokon, az csak egy
abenaki lehet… talán épp az, akit a gyilkossággal
vádolnak. De akit találtam, arról kiderült, hogy Lia az. –
Ross elfordította a fejét. – Sajnálom, hogy feleslegesen
pazarolta az idejét.

–  Talán nem pazaroltam feleslegesen – ingatta a fejét
Eli. – Ha igaz, amit most mondott, és valóban Lia Pike
szelleme tért vissza, akkor valami tényleg nincs rendben
a halála körül.

Ross lelki szemei előtt megjelent Lia arca, mire
felpattant, és indulni készült, nehogy a zsaru szeme
láttára omoljon össze.

–  Ha valakit tizennyolc évesen meggyilkolnak, akkor
valami egészen biztosan nincs rendben a halála körül. És
most, ha megbocsát, Rochert felügyelő…

–  Mutathatok még valamit, mielőtt elmegy? – Eli Ross
kezébe nyomott egy lapot, egy harmincas évekbeli
bűnügyi helyszíni jelentést. –  Pike állítja, hogy Szürke
Farkas akasztotta fel Liát. A  helyszínelő tisztek szerint
dulakodás nyomait lehetett látni. Vannak fotók a



tornácról, ahol a holttestet megtalálták, a lábnyomokról
és a hálószoba betört ablakáról. Vannak DNS-minták,
amelyek egyeznek az áldozat vérmintájával, plusz két
különböző férfitól származó DNS is.

Ross nagyot nyelt, hiába fojtogatta a torkában ragadt
gombóc.

– Úgy hangzik, mintha mindez Pike igazát bizonyítaná.
Eli elengedte a füle mellett Ross megjegyzését, és ott

folytatta, ahol abbahagyta:
– De olyan bizonyítékokat is találtak, amik egyszerűen

nem illenek a képbe. Ezért is gondoltam, hogy talán igaza
van, és Pike valóban eltette láb alól Szürke Farkast. No
meg a saját feleségét.

– Hallgasson ide! – Ross szeme előtt hullámzott az egész
helyiség. – Most nem tudok erről beszélni.

–  Nem azt kérem, hogy beszéljen. Azt kérem, hogy
segítsen.

Ross Elira nézett.
– Nem vagyok én nyomozó.
–  Az lehet – ismerte el Eli  –, de úgy tűnik, olyasmit is

meg tud találni, amit mások még csak nem is látnak.

TÁRGYI BIZONYÍTÉKOK: Pike-gyilkosság,

1932. szeptember 19.

A JÉGKAMRA TORNÁCÁN TALÁLT TÁRGYAK:

Kettévágott kötél

Bőrtasak

Pipa

Fényképek: fűrészpor a tornácon, lábnyomok, levágott holttest

ÁLDOZAT TÁRGYAI:



Cipő

Ruha

Alsónemű/egészségügyi betét

Fényképek: boncolás

TÁRGYAK A HÁLÓSZOBÁBÓL:

Nevek listája – következő heti vacsoraparti

Lepedők, párnahuzatok, ágytakaró, hálóing – pecsétes

Pólyák

Mosdótál

Fényképek: betört ablaküveg

Fényképek: szobák – felforgatva

Már hajnalodott, mire Ross hazaért. Belépett a házba, és
köszönetet mondott Istennek, akiben már nem hitt, hogy
Shelby nincs a közelben. Rögtön felszaladt a lépcsőn,
magára csukta a szobája ajtaját, úgy, ahogy volt, ruhában
ágyba bújt, és végre hagyta magát összeomlani.

Legtöbbször, amikor az életére gondolt, Ross egyedül
képzelte el magát. Nem, valahogy neki nem osztottak
olyan kártyát, amelyen a család szerepelt. Nem félt ugyan
az elköteleződéstől, nem volt olyan szabad szellem, aki
soha nem akar megállapodni, még csak visszataszító sem
volt; ennek dacára bármikor odakínálta valakinek a
szívét, mindig rá kellett döbbennie, hogy az illető már
nincs is ott.

Persze voltak nők az életében. Ott volt például az a
pincérnő Duluthban, aki a maradék marhapörkölttel
együtt őt is hazavitte munka után egyik éjjel; a megfáradt
anyuka, akivel az üzletember férje elhitette, hogy csak ezt
az unalmas életet érdemli; és a hegeket rejtegető
mellráktúlélő, akinek senki más nem mondta, milyen



gyönyörű még így is. De ezeknek a nőknek csak egy-két
éjszakára volt szükségük Rossra, és mind ejtették, amint
rádöbbentek, hogy Rossnak is szüksége lenne rájuk.
Végtére is ki tudna szeretni egy olyan embert, mint ő –
egy férfit, aki néha fel sem tud kelni az ágyból, pedig már
hetek óta nem tud aludni, egy férfit, aki annyiszor próbált
meg végezni magával, hogy már-már halhatatlannak hiszi
magát, egy férfit, aki még önmagát sem képes szeretni?

Ross egy párnát húzott a fejére. Olyan nőre vágyott, aki
éppen úgy érez iránta, mint ő a nő iránt. Aki úgy érzi,
nem volt teljes az élete, amíg meg nem ismerte Rosst. Aki
kész mindent feladni, hogy kövesse őt egyik világból a
másikba, hiszen biztos benne, hogy a rengeteg egyedül
végigszenvedett pillanat mind-mind a találkozásukat
készítette elő.

Olyan nőre vágyott, aki nem létezik.
Amikor kopogtattak az ajtaján, Ross egy szót sem szólt.

Így Shelby azt hiszi majd, hogy alszik. Még mélyebbre
fészkelte magát a paplan alatt.

– Szia. – Shelby leült az ágy szélére, a kezét finoman a
paplanra tette, ahol Ross válla domborodott. – Tudom,
hogy nem alszol.

Ross lejjebb húzta a paplant.
– Honnan tudtad?
– Mert soha nem alszol.
– Valamikor el kell kezdeni – jegyezte meg Ross.
Csendben figyelte, ahogy Shelby két ujja között

gyűrögeti, majd elengedi a lepedő csücskét.



– Mit akart a rendőrség?
– Semmit.
–  Szóval a nagy semmiért jött el ide az a rendőr, és a

nagy semmiért vitt magával a kapitányságra?
–  Hagyj békén, Shelby! Ha mindenáron anyáskodni

akarsz, ott a fiad!
– De most nem a fiam sír.
Ross az arcához kapta a kezét – te jó ég, észre sem vette!
– Most nem akarok beszélgetni.
– Ross, kérlek, mondd el!
Ross a hátára fordult, a karjával eltakarta a szemét.
–  Nézd, Shel, nem vagyok halálos beteg, sajnos. És

semmiféle bűncselekményt nem követtem el. Egyszerűen
pocsék éjszakám volt, és már megint kénytelen voltam
rájönni, hogy nincs értelme beleszeretni valakibe. Szóval
menj csak vissza a szobádba, vagy a könyvtárba, vagy
akárhová, és hagyd, hogy nyalogassam a sebeimet,
rendben?

– Dobott a csaj, akivel találkozgattál?
– Nem találkozgattam senkivel.
Dehogyisnem. Csak nem úgy.
– Ki az?
Ross felkönyökölt.
– Egy olyan nő szelleme, akit hetven éve meggyilkoltak

– felelte. Elégedetten nyugtázta, hogy Shelbynek tátva
maradt a szája, majd visszadőlt a párnájára. – Pontosan.

– Szóval szellemet láttál?
–  Szellemet láttam. És meg is érintettem. Sőt meg is



csókoltam.
– Megcsókoltál egy szellemet?
– Olyan őrülten beleszerettem egy szellembe, hogy még

most is úgy érzem, mintha gyomorszájon vágtak volna.
– Ugyan már, Ross…
–  Ne folytasd, Shelby! Kérlek, ne! Teljesen, száz

százalékig, totálisan jól tudom, mi történt és mi nem
történt ma velem.

Ross hangja elvékonyodott, a szeme vadul villogott.
–  Ross – kezdte gyengéden Shelby  –, szellemek nem

léteznek.
–  Honnan tudod? – csattant fel Ross. – Ha nem látsz

valamit, az még nem jelenti azt, hogy nincs is ott. Talán
csak annyit jelent, hogy nem jó a látásod, vagy az a valami
el van rejtve a szem elől, vagy még nem voltál olyan
szerencsés, hogy rátalálj.

Ross önmagáról beszélt, de Shelby úgy érezte, akár
Ethanről is beszélhetett volna, illetve az XP

gyógymódjáról, amelyet a tudósok a jövőben egészen
biztosan felfedeznek majd. Egyszer csak ráeszmélt, hogy
akár valódi volt Ross szelleme, akár nem, Rossnak
mindenáron hinnie kellett benne. És Ross kedvéért neki is
hinnie kell benne.

Most már tudta, miről beszél az öccse.
Ross a tenyerét a szemére szorította.
–  Istenem, talán tényleg megbolondultam. Talán

őrültekházában a helyem.
–  Nem vagy őrültebb, mint bárki más. Hidd el, ez



mindenkivel előfordul.
– Úgy érted, mindenki lát szellemeket?
–  Nem. Úgy értem, mindenki beleszerethet

olyasvalakibe, aki nem létezik. – Shelby megsimogatta az
öccse haját. – A  nagy szerelmi fellángolásnál az ember
nem látja tisztán a másikat. Amikor valóban szeretni
kezded a másik embert… akkor lesz igazán valóságos.

Ross elfojtott zokogással fordult a nővére felé.
– Elment – zihálta. – Elhagyott.
Shelby lehajolt, és megpuszilta Ross feje búbját.
– Akkor menj, és keresd meg!

Dátum: 1932. szeptember 21.

Időpont: 13 óra 15 perc

Tanú: Mrs. Wilmetta Sizemore

Kihallgatást végezte: Duley Wiggs rendőrtiszt

Helyszín: Coomtosooki Rendőrkapitányság

Kérdés: Mikor látta utoljára Cissy Pike-ot?

Válasz: Az Ethan Allen Clubban, egy hete, amikor a

férjünkkel, illetve Cissy apjával, Harry Beaumont-nal együtt

vacsoráztunk. Évek óta ismerem Cissyt. Tökéletes feleség

volt. Odaadóan szerette Pike professzort, és szemlátomást

nagyon várta a gyermeke születését.

Kérdés: Megfigyelt bármi szokatlant aznap este?

Válasz: Nem hinném… Nem, várjon csak! Szegény Cissy kiöntött

egy pohár bort. Az egyik felszolgáló, egy cigány fiú odajött

segíteni, de közben pofátlanul tapogatni kezdte Cissyt. Nos,

Pike professzor alaposan ellátta a baját. Nem tudom, hogy

hívták azt a cigány fiút, de talán érdemes lenne utánajárni.

– Az isten verje meg! – szitkozódott Eli a nagy

csörömpölés hallatán. Arcán borotvahabbal kiszaladt a



fürdőszobából, le a földszintre, ahol Watsont a
dohányzóasztal alá bújva találta. Körbepillantott a
nappaliban, és megállapította, hogy vagy egy villámgyors
betörő járt itt, vagy a hetvenkilós kutyája hajkurászott
valamit. A  tévét leverték az állványról, a párnákat
lehajigálták a kanapéról, az egyik széket pedig
felborították a betört ablak mellett. Eli leguggolt a kutya
mellé.

– Add csak ide! – szólt rá, és kinyújtotta a kezét.
Watson engedelmesen kitátotta a száját, és Eli

tenyerébe ejtette az egeret.
Eli kihajította az egeret a betört ablakon.
–  Hát ez jó, Watson. Nyithatnánk egy autós

McDonald’sot itt, a nappalinkban. – A kutya lelapította a
fülét. – Gondolom, most azzal jössz majd, hogy nem a te
hibád volt. Ja, nem, annál te okosabb vagy. Inkább nem
szólsz egy szót sem.

A kutya nyüszítve fúrta az orrát a szőnyegbe. Eli rendbe
rakta a kanapét, majd óvatosan visszatette a tévét az
állványra. Ez legalább nem tört ripityára. Nagy sóhajjal az
ablakhoz ment, és felállította a széket. A párkány tele volt
üvegdarabkákkal, de mivel a szék bentről törte ki az
ablakot, a legtöbb üvegszilánk az azáleabokrok közt ért
földet.

Hirtelen megfordult, és felrohant a lépcsőn, nyomában
a kutyával. A hálószobában átlapozott jó néhány dossziét
az éjjeliszekrényén, amíg végül ráakadt a tett helyszínén
készült fényképekre. A Pike-gyilkosság után készült képek



már hetvenévesek voltak, de mivel 4×5-ös negatívot
használtak, tökéletesen kivehetők voltak az apró részletek
is. Eli hunyorítva emelte a szeméhez a Cissy
hálószobájában készült képet. A fókuszban az ágy állt, de
a háttérben látszódott az ablak is. A  párkányon
megcsillant valami. De vajon mi lehet a padlón?

Eli megvakarta az állát, és csodálkozva látta, hogy még
mindig csupa borotvahab.

–  Ha végeztem, Watson – szólt oda a kutyának  –,
elmegyünk egy körre.

Rod van Vleet egészen közel hajolt Rosshoz.
–  Hadd tisztázzak valamit! Az mondja, talált egy

szellemet?
Ross bólintott.
– Talán nem ez volt a feladat?
– Nem! – Rod mérgesen a magasba lendítette a karját, és

elfordult. – Arra kértem, hogy vizsgálja át a birtokot. Soha
nem gondoltam volna, hogy talál is valamit. – Leült Ross-
szal szemben, a szűkös lakókocsi túlsó felében. – És most
mégis mit kellene tennem: hintsem be a földet
szenteltvízzel? Vagy várjam meg, amíg a művezetőmnek
három feje nő?

–  Nem szállnak meg senkit a démonok. Csak egyetlen
szellemről van szó.

–  Hűha, mesés! – hümmögött Rod. – Örülök, hogy ezt
tisztáztuk. De mit tegyek, ha a munkásaimat kezdi
zaklatni az a szellem?



–  Az nem valószínű. Curtis Warburton mindig azt
mondta, hogy a szellemek csakis a maguk dolgával
törődnek.

– Jobb lenne, ha elkotródna innen.
Ross a fejét csóválta.
–  Curtis szerint a szellemek csak akkor mennek el, ha

akarnak. Ha jól érzik magukat ott, ahol vannak, ha
érzelmileg kötődnek a helyhez, vagy ha egyszerűen
megmakacsolják magukat, akkor az istennek sem lehet
őket elmozdítani.

– Curtis azt mondta. Curtis szerint. És maga mit gondol?
Ross hosszan elgondolkodott.
– Már magam sem tudom – bökte ki végül.
–  Nos, akkor hadd mondjam el, én mit gondolok. Ha

véletlenül egy olyan bíróba futunk bele, aki elhiszi ezt a
süket dumát, hogy egy szellem lebeg errefelé, akkor tutira
elveszítem az építési engedélyemet. Ez azt jelenti, hogy
egyikünknek fel kell szívódnia… És nagyon remélem,
hogy egy csekélyke jutalom fejében az illető hölgyet is
magával viszi.

Ross arcából kifutott a vér.
– Nem tudom rávenni, hogy menjen el innen.
– Akkor majd kerítek valakit, aki ráveszi.
A két férfi jó ideig farkasszemet nézett, aztán Ross szó

nélkül fogta magát, és viharos sebességgel távozott a
lakókocsiból. Rod az ajtóban állva nézte a távolodó alakot.
A  munkásoknak a szemük sem rebbent, ahogy Ross
elment mellettük. Őket azért fizették, hogy elvégezzék a



munkát – és az olyan apró fennakadások, mint az
augusztusi fagyos föld, a maguktól kettétört lapátnyelek
vagy a folyton elgörbülő szögek, mind-mind zsíros
túlórajuttatások ígéretét jelentették. Ezek szerint tényleg
van egy szellem a bevásárlóközpontjában. Na, és akkor
mi van? Talán még tőkét is kovácsolhat belőle. Indíthatna
egy Szellemvár nevű kis kávézót, ahol a démontortához
és a lidérc-süteményhez egy kis vámpírkávét kínálna.

Vagy talán… nem is üzletközpontot kellene építeni. Új-
Angliában egymást érik az ősrégi, lerobbant panziók,
telis-tele kísértettörténetekkel. Nos, ha már van itt egy
szellem, miért is ne építhetne köré mondjuk egy hotelt?

Persze csak miután talált valakit, aki kilakoltatja innen
az illetőt.

Biztos, ami biztos.
Rod előhúzta a zsebéből a mobiltelefonját, és tárcsázta

a 411-et.
– Angel Gránitfejtő – szólt bele egy hang.
Rod ellenőrizte a számot, letette a telefont, majd

újratárcsázott. Amikor a központos beleszólt, Rod
megkönnyebbülten engedte ki a levegőt. Igazából már
megint a gránitfejtőre számított.

–  Igen – hadarta  –, egy bizonyos Curtis Warburtont
keresek.

Montpelier-ben a bűnügyi labor mindig a súlyos eseteket
sorolta előre. Ez azt jelentette, hogy egy emberölési ügy
bizonyítékainak vizsgálatát egy nap alatt lezavarták, míg



mondjuk egy egyszerű betörés esetében akár heteket is
várni kellett az eredményekre. Eli ezzel tökéletesen
tisztában volt, épp ezért találkozott most Tuck
Boorhiesszel, a bűnügyi technikussal, akivel régebben
együtt dolgozott.

– Gyilkosság? – kérdezte Tuck. – Comtosookban?
– Így van – felelte Eli, de azt nem említette, hogy az eset

hetven éve történt.
Tuck átvette Elitól a fényképet.
– Jézusom, hogyhogy fekete-fehér?
– A helyszínelő kolléga ilyen régimódi alak. Meddig fog

ez tartani?
–  És te meddig fogsz még itt a nyakamba lihegni? –

vágott vissza Tuck, de már be is szkennelte a fotót, hogy
aztán Photoshop segítségével megvizsgálja. – Nos, melyik
részét akarod kinagyítani?

Eli odabökött a képernyőre, és a gép már rá is nagyított
a hálószobaablakra és alatta a padlóra. A  technikus
néhány billentyű megnyomásával kiélesítette a világos-
sötét kontrasztot.

– Mit látsz? – kíváncsiskodott Eli.
– A padlót.
– És mit látsz a padlón?
– Semmit – felelte Tuck.
Eli szélesen elvigyorodott.
– Ez az.
Tíz perccel később már a kezében szorongatta a

kinyomtatott képeket a kinagyított részletekkel, többek



között azt, amelyik a kertben készült, Cecelia Pike ablaka
alatt. A  füvön, a házfalhoz támasztott létra tövében
üvegszilánkoknak tűnő apró, csillogó tárgyak feküdtek.

–  Bent nincs üveg – magyarázta Eli félórával később
Watsonnak, aki hazafelé menet a nyelvét lógatva pihent
mellette az anyósülésen. – Kint viszont annál több van. Ez
azt jelenti, hogy nem erőszakkal vonszolták ki a szobából,
hanem ő maga szökött ki. De mi oka lehetett erre?

Eli lelassított, hagyta, hogy egy autó kielőzze.
–  Senki nem akarta őt kivonszolni. Cecelia Pike

elszökött. De miért használná valaki az ablakot az ajtó
helyett? Csakis azért, nehogy bárki meglássa. Vagy mert
szeretne kijutni, de valaki rázárta az ajtót, hogy bent
tartsa.

Eli a kutyához fordult.
–  A  következő kérdés: miért volt feldúlva a földszint?

Pike a rendőrségi jelentés szerint azt állította, hogy
Szürke Farkas a betört ablakon át mászott be a
hálószobába. Ha ez igaz, akkor biztosan nem a földszint
felé menekült volna ki az áldozatával… valószínűleg
ugyanott távozott volna, ahol bejött. Ami azt jelenti, hogy
a házban történt rongálás mögött valaki más állhat.

Eli eltöprengett, hátha csak megrendezték a rongálást,
aztán kitette az irányjelzőt, és lehajtott a pályáról a
következő kijáratnál.

– Minden út Spencer Pike-hoz vezet – dünnyögte.

BONCOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

 



HALÁL OKA: AKASZTÁS

HALÁL MÓDJA: ÖNKEZŰSÉG

További megfigyelések:

Nemrég lezajlott szülés, kevéssel terminus előtt.

 

KÜLVIZSGÁLAT

Az életkorának megfelelően fejlett, jól táplált, fehér bőrű,

női áldozat. A haja szőke. Az írisz barna. Mindkét pupilla 6

mm átmérőjű. A test hossza 1,58 méter, súlya 56 kilogramm.

Sérülés nem látható. A testen mérsékelt rigor mortis, a

kezeken, az alkaron, a lábfejen és lábakon mérsékelt livor

mortis tapasztalható. A törzs hátsó részén kismértékű livor

mortis tapasztalható.

A szemek kidüllednek. A nyakon 2 cm széles, vörös mélyedés

fut körbe, amely elöl jobban látható. A mélyedés a pajzsporc

fölött indul, és a fül vonaláig tart. A mélyedés körül, a

bőrön bevérzés látható. A szájból és az orrból testnedvek

ürülnek. A nyelv előreesik, a hegye sötét színű, száraz

tapintású. A nyak bőrén egyenes irányú karmolásnyomok

figyelhetők meg.

A mellkas vizsgálata során megállapítható az emlők nagyfokú

duzzanata. Sérülésnyomok nem láthatók.

A hastájék vizsgálata során megállapítható, hogy a

kiemelkedő hason striák húzódnak. Az uterus a szeméremcsont

fölött tíz centiméterrel tapintható.

A végtagok vizsgálata során a sípcsonton és a csuklókon is

sérülések láthatók.

 

BELVIZSGÁLAT

A holttest feltárása Y bevágással történik. A belső szervek

helyzete megfelelő. Nincs mérhető folyadékgyülem sem a

mellhártyában, sem a hasüregben. A nyak vizsgálata nem

bizonyítja a pajzsporc vagy a nyelvcsont törését. Sérülés

kizárólag a nyak külső felületén látható.

A jobb tüdő tömege 300 g, a bal tüdőé 280 g. Minimális

bevérzés állapítható meg az alsóbb lobusokban. A szív tömege

350 g. Kóros eltérés nincs.

A máj tömege 1200 g, és körülbelül 6 dl folyékony vért



tartalmaz, kissé duzzadt, vértolulásos. A hasnyálmirigy és az

epehólyag normálisnak tűnik. A lép tömege 100 g. Sem

külsőleg, sem bemetszés után nem mutat kóros eltérést.

A gyomor vizsgálata kis mennyiségű, részben emésztett

táplálékot mutat ki. Gyógyszer nem található. A belekben nem

mutatható ki kóros eltérés.

A vese, a húgyvezetékek és a húgyhólyag helyzete és mérete

is normális.

Az uterus tömege 450 g. A méhnyálkahártya vastag és vérrel

bőven ellátott. A méhfal vastagsága 2 cm. A petefészek

vizsgálata 2 cm-es sárgatestet mutat ki a jobb petefészekben.

A bal petefészek nem mutat eltérést.

A hasi aorta és a vena cava nem mutat kóros eltérést.

Minimális postmortem bevérzés. Az agy és a gerinc vizsgálata

nem mutat kóros eltérést.

 

MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT

A törzs jobb oldalán található bevérzés környékéről vett

minta kisszámú karéjos magvú neutrofilt mutat ki a

vörösvértestek mellett. A tüdőből vett minta enyhe bevérzést

és ödémát mutat ki. Tüdőgyulladásra utaló jel nincs. A májból

vett minta megerősíti a vértolulás jelenlétét. Más belső

szervek vizsgálata nem mutat kóros eltérést.

– Akkor ezt most fordítsd le érthető nyelvre, Wesley –

kérte Eli. Az öregember tornácán üldögélt, kezében egy
pohár limonádéval. Watson végignyúlt a cédrusból
faragott hintaágy alatt, akár egy élettelen rongyszőnyeg.

Wesley Sneap hajdanán körzeti orvosként dolgozott a
városban, és ő volt egyben a megyei halottkém is egészen
1985-ig. Aztán a magánrendelők elterjedése, no meg az
egyre inkább reszkető keze miatt kénytelen volt hamar
nyugdíjba vonulni. A pincéjében azonban kialakított egy
hevenyészett labort, a nappaliban, a pohárszéken pedig



mindig ott volt a fekete orvosi táskája, ha esetleg
valakinek sürgős orvosi segítségre lenne szüksége.

–  Nos – sóhajtott  –, tényleg felakasztották, ez nem is
kérdés. Ez az arcán is látszott, no meg azon, hogy
összevissza kaparta a nyakát.

Eli összekulcsolt kézzel előrehajolt.
– Mi van még?
A doki újra átfutotta a jegyzőkönyvet.
–  A  jelentés nagy része megerősíti, hogy az illető

nemrég szült… A  méhfal vastagsága, az előtejtől
megduzzadt emlők, a szív mérete. Ó,  igen, és az akasztás
előtt néhány órával dulakodott valakivel. A  sípcsontján
és  a csuklóján is zúzódások vannak, de csak a csuklóján
gyulladt be a bőr a  sérülést követően. A  sípcsonton nem
látható gyulladás, mert az illető meghalt, mielőtt a
bőrsejtek reagálhattak volna a sérülésre. Valószínűleg
összevissza rúgkapált, hogy kiszabaduljon.

– És mikor állt be a halál?
–  Nézzük csak! – vonta össze a szemöldökét Wesley. –

Elenyésző a gyomortartalom, ami nem csoda, hiszen a
szüléssel volt elfoglalva. De megbecsülhetjük az akasztás
időpontját… ahhoz elegendő idő eltelt az akasztás után,
hogy postmortem livor, vagyis hullafoltok jelenjenek meg
a lábon és az alkaron… legalább négy vagy öt óra. De
annál tovább nem lehetett felakasztva, máskülönben a
foltok állandósultak volna. Ehelyett azt lehetett látni,
hogy a bevérzés átrendeződött, és miután a holttestet
levágták a kötélről, a törzs hátulján is megjelent a



hullafolt.
–  A  férj azt állította, hogy délelőtt fél tizenegy körül

szedte le a holttestet… és hogy a gyilkos éjjel jöhetett be a
házba.

Wesley a fejét rázta.
– Az nem stimmel. A boncolási jegyzőkönyv alapján, ha

a holttestet délelőtt fél tizenegykor vágták le, akkor reggel
hat körül akaszthatták fel.

– És ha éjszaka akasztották fel? – próbálkozott Eli.
–  Akkor reggel hatkor vagy hétkor kellett leszedni.

Különben a hullafoltok állandósultak volna, és később
nem jelentek volna meg az áldozat hátán.

Wesley felkapta az egyik tárgylemezt, amelyet a
jegyzőkönyvhöz csatoltak, és a fény felé tartotta.

– Nahát!
– Mit találtál?
–  Nos, az akkori kórboncnok bevérzést figyelt meg a

törzs jobb oldalán, és hematómát a májnál. Úgy tűnik,
ezeket a tüneteket valamilyen fizikai trauma számlájára
írta. Látod, itt, ahol vértolulásról ír a májnál.
Feltételezhette, hogy jobb oldali szívelégtelenség miatt
tágultak ki az erek.

– És?
–  Úgy képzeld el, mint egy eldugult lefolyócsövet:

amikor a szív nem pumpál eléggé, minden a májban
torlódik fel. De az áldozat halála hirtelen következett be…
nem volt idő ilyesfajta reakcióra. – Wesley a tárgylemezre
sandított. – Gyere csak le velem a pincébe! Szeretném



közelebbről megvizsgálni.
A  pincében, ahol a legtöbb férfi műhelyt vagy

edzőtermet rendez be magának, Wesley egy
rozsdamentesacél vizsgálóasztalt állított fel, meg egy
hosszú pultot, telis-tele orvosi műszerekkel meg
mikroszkópokkal.

–  Emlékszem még erre az esetre – dünnyögött, és egy
üveg mikroszkópos festéket vett le a polcról. – Amikor
1943-ban Comtosookba kerültem, még mindig sokat
pusmogtak róla az itteniek. Emlékszem, hogy a kamasz
fiúk halloweenkor mindig bevették magukat a Pike-birtok
kis erdejébe, hogy aztán másnap eldicsekedhessenek a
kalandjaikkal az iskola folyosóin.

– Igen? És miket meséltek?
–  Nem sok mindent. Nagy bátran odamentek, aztán

fülüket-farkukat behúzva jöttek vissza. Egyszer kezeltem
az egyik srácot, egy menő focistát, aki egész novemberben
nem tudott megszólalni. Még Bostonba is elküldtem
gégevizsgálatra egy felkapott specialistához.

– Miért, mi baja volt?
–  Az égvilágon nem volt semmilyen fizikai baja. Egyik

nap újra elkezdett beszélni, mintha mi sem történt volna.
–  Gondolod, történt vele valami aznap, ott a Pike-

birtokon?
Wesley a vállát vonogatta.
–  Szerintem a testünkkel igenis történhetnek olyan

dolgok, amikről az orvosi szakkönyvek nem írnak.
A  könyvek például nem említik, hogy a gyászba igenis



belehalhat az ember, sem azt, hogy a szerelemtől annyira
összeszorulhat a gyomra, hogy egy falat sem csúszik le a
torkán. Hiába küldte el az a nagyvárosi doki a srácot
ilyen-olyan vizsgálatra, én mindvégig tudtam, hogy
semmi baja nincs a hangszálainak. És igazam is volt…
attól mehetett el a hangja, hogy a torkán akadt a rémület,
amikor megpróbálta lenyelni. – Wesley a tárgylemezt a
mikroszkóp alá tette, és nagy levegőt vett. – Aha!

– Mi az?
– Fibrinlerakódás van a sinusoidalis kapillárisokban, és

mikroszkopikus bevérzéses területek is látszódnak.
A  hepatocytákban pedig koagulációs nekrózis figyelhető
meg.

– Jézusom, Wesley, érthetőbben!
Wesley levette a szemüvegét, és megdörzsölte a szemét.
– A preeclampsia vagy terhességi mérgezés a terhesség

egyik súlyos komplikációja. Akkor válik igazán komollyá,
ha HELLP-szindrómát okoz. Ilyenkor a vörösvértestek
szétesnek, a májenzimszint megemelkedik, a
vérlemezkeszint pedig lecsökken. Ezt a betegséget
mindössze húsz éve kezdték diagnosztizálni, és most,
hogy tudják, mi az, már kezelhető. Akkoriban viszont
egészen más volt a helyzet… a betegség hamar elfajult.
Nekem úgy tűnik, hogy a májban megfigyelt hematóma a
HELLP-szindróma miatt alakulhatott ki, nem pedig a
bántalmazás miatt, ahogy az akkori kórboncnok
gondolhatta.

– És ez befolyásolja a nyomozásomat?



– Nem igazán – csóválta a fejét a doki. – Ez csak annyit
jelent, hogy ha Cissy Pike-ot nem akasztották volna fel,
akkor valószínűleg néhány nappal később természetes
módon halt volna meg.

Spencer Pike bőre olyan sárgás lett, mint egy ősrégi
pergamen. Az orrába csöveken pumpálták az oxigént.
Amikor Eli bekapcsolta a magnó felvételgombját, olyan
csalódottság ült ki az arcára, mintha tudná, hogy már
nincs sok ideje hátra itt a földön, és azt a kevéske időt is
kénytelen egy vadidegenre pazarolni.

–  Úgy tudom, az ember nem követ el bűncselekményt,
ha eladja a földtulajdonát.

– Ez így van – bólintott Eli, és végignézett az ebédlőben
üldögélő öregeken, akik békésen nyammogták a fogatlan
szájakra tervezett ebédet. – Mégis nagyon érdekelne,
miért döntött úgy, hogy túlad rajta.

Pike elfojtott egy nevetést.
–  Mert nem szeretnék alább adni ebből a fényűző

életmódból. Megmondhatja azoknak a cigányoknak, hogy
a birtok az enyém, felügyelő úr. Ha vándorcirkuszt
akarok odahívni, megtehetem, sőt ha fehér fajvédőknek
akarom adományozni, azt is megtehetem. És dönthetek
úgy is, hogy nem várom meg, amíg a halálom után
Vermont állam ráteszi a kezét, hanem eladom egy őrült
ingatlanfejlesztőnek.

Eli ebben a pillanatban két dologgal is szembesült:
először, Spencer Pike azt hiszi, hogy az ő célja az



abenakikkal való viszálykodás rendezése; másodszor,
Spencer Pike nem jött rá, hogy részben ő is az amerikai
őslakosoktól származik. Úgy döntött, ezt ki is használja.

– Az a benyomásom, hogy valami összezördülése volt az
abenakikkal.

–  A  szentségit, volt bizony! Az egyikük megölte a
feleségemet.

–  Igen, a rendőrségi jelentésben is ez áll. Gondolom,
mennyire nehéz lehetett ez önnek.

– Ő volt életem szerelme. Senkinek nem kívánom, hogy
ugyanaznap temesse el a feleségét és az újszülött
gyermekét.

– Úgy tudom, a sírjuk ott van a birtokon.
– Igen.
– Nem a templom temetőkertjében? – faggatózott Eli, és

félrehajtotta a fejét. – Úgy tudom, régebben aktívan részt
vettek a templomi közösség életében…

– A lányom halva született – mondta Pike. – A feleségem
is meghalt. Én… úgy éreztem, képtelen vagyok elengedni
őket. Közel akartam tudni őket magamhoz.

Mielőtt Pike elfordult volna, Eli még észrevette a
könnyeket a szemében.

Az eredeti rendőrségi jelentésben egy szó sem esett az
újszülött holttestéről. Eli ezt mindeddig a hanyag
rendőrségi munkának tudta be – egy önmagára valamit is
adó kórboncnok biztosan elvégezte volna a boncolást.
Másfelől azonban, ha egy gazdag, befolyásos ember
jelentette a rendőrségen a felesége meggyilkolását, akkor



a rendőrtiszt bizonyára nem akart még több fájdalmat
okozni neki. Ha Pike állította, hogy a csecsemő halva
született, bizonyára hittek neki.

Eli tudta, hogy az emberek azt látják, amit látni
akarnak, és ez alól a rendőrök sem voltak kivételek.

– Ön talált rá, igaz? – kérdezte Eli.
– Én vágtam őt le a kötélről. Tudtam jól, hogy a kiérkező

rendőrök látni akarják majd… hogy hogyan történt, de
nem bírtam nézni ott a kötélen. Olyan volt… – Spencer
Pike hangja lassan elhalt. – Olyan fájdalmas volt az arca.

– És mi a helyzet az édesapjával?
–  Harryvel? Ő  Burlingtonben élt, a Hill környékén.

Akkor épp Bostonba utazott egy konferenciára, ahonnan
azonnal hazajött. De miután Cissyt megölték, soha többé
nem volt a régi… két évvel később halálra itta magát.

Az apa aznap Bostonban járt, szóval ő kiesik a
gyanúsítottak köréből.

– Látott a közelben sámlit vagy széket? – kérdezte Eli. –
Valamit, amire a felesége ráállhatott?

–  A  feleségemet meggyilkolták – hurrogta le Pike.
A  hangja száraz, reszelős volt, akár a kavics. – Ha
öngyilkos lett volna, akkor valahogy felrepült a
magasba… a gerenda háromméternyire volt a földtől, és
nem volt ott semmi, amire felállhatott volna.

Eli mélyen az öregember szemébe nézett.
–  Csak próbálom megérteni, mi történhetett, Mr. Pike.

Most, hogy ekkora visszhangot kapott a föld eladása, új
nyomra bukkantunk Szürke Farkassal kapcsolatban.



Egyébként, ami engem illet, amúgy sem vagyok elégedett
azzal, ahogyan lezárták ezt az ügyet.

– Én sem.
Eli csak várt, egy szót sem szólt, mert tudta, hogy néha a

csenddel gyakoroljuk a másikra a legnagyobb nyomást,
de Pike nem rukkolt elő semmiféle vallomással. Egyszer
csak egy széles mosolyú ápolónő lépett oda hozzájuk.

– Eljött a fizikoterápia ideje.
Eli a kerekesszékre tette a kezét.
– Van valami elgondolása, hová tűnhetett Szürke Farkas

a végzetes éjszaka után?
Pike a fejét rázta.
–  De ha most szeretné megtalálni, felügyelő, jobb lesz,

ha a pokolban keresgél.
Eli felállt, az öreget pedig eltolták. Eli addig állt ott,

amíg a nővér befordult a sarkon a kerekesszékkel, és
amíg az otthon többi lakójának a feje lebillenni látszott a
tányéron maradt pempőbe. Aztán elővett a zsebéből egy
pár gumikesztyűt, kinyitott egy otthonról hozott,
lezárható műanyag zacskót, és óvatosan beletette az
öregember vizespoharát a tálcáról.

Comtosookban az élet kezdett visszazökkenni a normális
kerékvágásba. Újra rendesen jártak az órák, amelyek
mutatója hetekkel ezelőtt pontban éjfélkor mindig
megállt; a játszótéren már nem jajgattak a hinták, amikor
a gyerekek beleültek; a megszürkült pillangók pedig újra
teljes pompájukban tündököltek. Az elővigyázatos



anyukák lassan kimerészkedtek a házból, és a gyerekeket
is kiengedték a kertbe. Eltűntek azok a ragyogó színű
bogarak is, amelyek rejtélyes módon ellepték az irodaház
melletti nyírfákat. A  képek, amelyek korábban előhívás
közben egyszerűen eltűntek a negatívról, most végre
szépen kirajzolódtak. Igen, valami megváltozott.

Ennek ellenére a helyi temetkezési vállalkozó továbbra
is rutinszerűen belenézett a halottak szájába, ahol
korábban mindig talált egy szépen virágzó bazsarózsát.
Abe Huppinworth továbbra is minden áldott reggel
lesöpörte a kis boltja tornácát, hiába nem volt ott már egy
darab virágszirom sem. A középkorú üzletemberek, akik
nemrégiben a gyönyörű álmaik miatt minden reggel
elaludtak, és elkéstek a munkából, most az ébresztőóra
első csörgésére felébredtek. Ilyenkor a fejükre húzták a
paplant, mintha ennyire egyszerű lenne visszatalálni az
álomvilágba. A  városka lakói azon tűnődtek, miért érzik
olyan üresnek magukat, miért hiányzik nekik
olyasvalami, amiről nem is tudták, mi az.

Shelby alig tette ki a lábát az ügyvédi irodából, máris a
bokrok közé rohant hányni. Utána megtörölgette a száját
egy zsebkendővel, és a járdaszegélyre rogyva igyekezett
lelket önteni magába. Végrendeletet írni teljesen normális
dolog, ezt előbb vagy utóbb minden felnőtt ember
megteszi, különösen, ha van egy fia.

Csakhogy Shelby tudta, hogy a ház és minden ingósága,
amelyet az imént egy aláírással Ethanre hagyott, soha



nem lesz az övé.
Shelby egy vihar kellős közepén kezdett vajúdni.

Thomas az ősöreg kabriójában vitte be a kórházba,
amelynek mindig beragadt a teteje, ha egyszer
kinyitották. Akkor is be volt ragadva, így az autópályán
nemcsak a fájások kínozták Shelbyt, de még bőrig is ázott.
Amikor aztán a törékeny, ragacsos újszülött kisfiát a
mellkasára tették, le sem tudta venni róla a szemét.

– Nézd csak! – mondogatta újra meg újra Thomasnak. –
Láttál valaha hozzá hasonlót?

Ethan gyönyörű, formás, sötét hajú, égszínkék szemű
kisbaba volt, aki harciasan ökölbe szorította picinyke
kezét. Miután Shelby hazavitte a kórházból, lépten-
nyomon megállították őket az utcán, hogy
gyönyörködhessenek Ethanben.

–  Tökéletes kisbaba – mondogatták. Később kiderült,
hogy Ethan nem tökéletes, de a hibáit akkor még nem
lehetett látni.

Ethan hathetes volt, amikor először csúnyán leégett a
napon. Akkoriban Shelby és Thomas New Hampshire-ben
éltek, közel a tengerparthoz. Októberben, amikor senki
nem járt a parton, elautóztak a Plum Island
Madárrezervátumhoz. A  hosszú, sivár, homokos parton,
ahol a sirályok ellopkodták a kekszüket, Shelbyék
lefektették a békésen alvó Ethant, és csókolózni kezdtek.
A kezük egymás pólója alatt matatott, a hajuk összetapadt
a sós levegőtől.

– Úgy érzem magam, mint egy gimis kislány – jegyezte



meg Shelby, amikor Thomas kigombolta a
farmernadrágját, és a lába közé nyúlt.

–  A  gimisek nem cipelnek magukkal babahordozót –
nevetett Thomas.

Egészen belefeledkeztek egymásba, és észre sem vették,
hogy a baba bőre a naptól egyre szederjesebb lesz. Nem
tudták, hogy amiket ők kiütésnek néztek, valójában apró
hólyagocskák. Aznap késő este, amikor a hideg vizes
borogatás sem enyhítette a keservesen síró Ethan
fájdalmát, Shelby rádöbbent, hogy ez a pillanat csak a
kezdet.

Az orvosok nem tudták megmondani, Thomas vagy az ő
DNS-e hordozza a betegséget, de Shelby számára ennek
semmi jelentősége nem volt. Ő  magában azt gondolta,
hogy ő az oka Ethan betegségének, és mivel nem tett
semmit, hogy megelőzze a bajt, most arra kell tennie az
egész életét, hogy jóvátegye ezt a hibát.

Senki nem tudta megjósolni, mennyi ideje van hátra
Ethannek. Minden alkalommal rákérdezett a
bőrgyógyásznál, aki minden alkalommal azt felelte, hogy
minden attól függ, mekkora kár keletkezett Ethan
bőrében a diagnózis előtt – minden perc, amelyet
csecsemőkorában fedetlen bőrrel a napon töltött, egy-egy
nappal megrövidítheti az életét. Shelby a rákot úgy
képzelte, mint a medúzát, amely a tenger mélyén úszkál,
és néha a felszín közelébe úszik – az ember tudja, hogy ott
van, és tudja, mennyire veszélyes, akkor is, ha első
ránézésre nem látja.



Hogy a fenébe lehet túlélni, ha az ember kénytelen
eltemetni a saját gyermekét?

Shelby a karjára hajtotta a fejét. A  táska pántja
lecsúszott a válláról. Hiába lapult a táskájában a friss,
ropogós végrendelet, nem Ethan lesz az, aki majd
átválogatja a porcelánt, a fényképeit, a régi szerelmes
leveleit. Nem, Shelby lesz az, aki majd a gyerekméretű
ingeket összehajtogatja és bedobozolja a jótékonysági
szervezeteknek, aki kinyitja Ethan hálószobaablakát, és
szabadjára engedi az illatát.

Shelby hallotta, hogy egy kocsi közeledik, de nem nézett
fel. Először is, borzalmas állapotban volt. Másodszor, igen
ritkán engedte meg magának, hogy így összeroppanjon,
szóval ha most épp a járdán ülve támadt hozzá kedve,
senkinek semmi köze hozzá. A  kocsi ablaka nyitva volt;
Shelby hallotta, hogy a rádióból gitár szól.

– Ms. Wakeman?
A kocsi kerekei csikorogva megálltak előtte. Shelby nem

emelte fel a fejét, de amint meghallotta a lihegést,
kíváncsiságból felpillantott. A  fekete terepjáró ablakán
egy olyan hatalmas kutya dugta ki a fejét, amilyet még
soha nem látott. Aztán egy kéz félretolta a kutya fejét, és
mögötte feltűnt a zsaru, aki előző este járt nála.

Eli. Igen, így hívták.
Shelby megtörölgette az arcát, hogy valamelyest

visszanyerje a normális kinézetét.
– Ööö… üdvözlöm.
Magán érezte a férfi tekintetét. Ilyen érzés lehet,



amikor Ethant perzseli a napfény? Shelby bőrét
hihetetlen forróság öntötte el. Legnagyobb meglepetésére
azonban a rendőr nem tette fel a legnyilvánvalóbb
kérdést: miért itatja az egereket egy zakkant nőszemély a
járdaszegélyen ücsörögve?

– Watson épp kávézni indult – mondta helyette.
– Watson?
Eli meglapogatta a kutya fejét.
– Watson.
Shelby feltápászkodott, és érezte, hogy a szája magától

mosolyra húzódik.
– A kutya kávézik?
Eli úgy tett, mintha befogná a kutya fülét, nehogy

meghallja, amit mond.
–  A  kávéval próbája visszafogni a növekedést – súgta

bizalmasan.
Shelbyből erre kitört a nevetés. A harsány, böfögésszerű

hang hallatán Shelby a mellkasára szorította a kezét.
Maga is meglepődött, hogy egyáltalán képes ilyen hangot
kiadni.

–  Nagy megtiszteltetés lenne Watson számára, ha
velünk tartana.

Shelby tétován a nyitott ablakba tette a kezét.
– Watson igazán beszélhetne a saját nevében.
Eli áthajolt a kutyán, és megbillentette az anyósülés

melletti fogantyút. Az ajtó kitárult Shelby előtt. Már csak a
vörös szőnyeg hiányzott.

–  Mit is mondhatnék? – vigyorgott Eli. – Nem egy



szószátyár.

Ross mélyet szippantott a cigarettájából, a csikket pedig a
tornác melletti bokrokba hajította. Most már tudta, hogy
nem igazán segít, ha ott van a szerelme mellett a halála
pillanatában. És azt is tudta, hiába mutatja magát
keménynek és érzéketlennek, a szíve ugyanúgy tud
vérezni.

Ross már maga sem tudta, mit higgyen. Szeretheti Liát
és Aimeet is egyszerre? Aimee is visszajöhetett volna, épp,
mint Lia, de ő úgy döntött, hogy nem jön? És ha így volt…
talán mégsem volt olyan erős a kettőjük közti kapcsolat,
amelyet ő olyan különlegesnek gondolt?

Ha ezt a gondolatmenetet elfogadná, azzal megtagadná
mindazt, amit az elmúlt tíz évben tett. Ross azóta az
elhunyt menyasszonyát kereste – eleinte utána akart
halni, aztán elkezdte a kedvéért a természetfeletti világot
kutatni. Az is elképzelhető, hogy az Aimeevel való
kapcsolat, amelyet ő sorszerűnek gondolt, igazából a
véletlen műve volt. Vagy talán csak azért találkozott
Aimeevel, azért szerette és azért veszítette el, hogy
később szellemvadászatra adja a fejét, és így találkozzon
Liával.

Rod van Vleet azonban meg fog szabadulni Lia
szellemétől. Talán nem az első próbálkozásra – talán nem
is a másodikra  –, de Lia, bárhol legyen is, idővel
valószínűleg el fog menni. Végtére is mi oka lenne itt
maradni most, hogy végre megtudta, ki ő… és mi ő?



Ha Ross évekig egyetlenegy szellemet sem látott, akkor
több élet sem lenne elég, hogy megtalálja azt a szellemet,
aki talán már nem is akarja, hogy rátaláljon.

Talán fel kellene adnia.
A  sebre pillantott, amelyet a cigarettával égetett a

karjába még hetekkel korábban. A csuklóján húzódó heg
arra emlékeztette, milyen közel került akkor a halálhoz.
Nem is lenne nehéz újra megtenni. Shelby
fürdőszobájában rengeteg fényesen csillogó tabletta volt,
Ethan éjjeliszekrényének fiókjában pedig ott lapult a
svájci bicskája. Ross már hetekkel korábban átkutatta a
házat, mint egy turista, aki azt keresi, vészhelyzet esetén
merre lehet leggyorsabban kijutni.

Igaz, Ross már sejtette, hogy ő nem jutna át olyan
gyorsan a túlvilágra. Olyan szellem lenne belőle, akit
ehhez a világhoz köt a fájdalom, amelyet a nővérének
okozott, és mindaz, amit nem tett meg Liáért.

Talán mégiscsak segíthetne Eli Rochertnek. Ha Lia
olyan helyen van, ahonnan látja őt, így talán ő is úgy
döntene, hogy marad… hiába akarja elüldözni Van Vleet.

Keserűen zsebre vágta a kezét, ahol valami apró tárgyat
tapintott. Mindkét zsebéből egy-egy 1932-es egycentes
került elő, amelyek úgy ragyogtak, mint a frissen nyomott
pénzérmék. Ross elképzelte magát egy koporsóban fekve,
két szemén az egycentesekkel, hogy átjusson az alvilági
Sztüx folyón. Lia vajon várni fogja őt? És Aimee?

– Mik azok?
Az unokaöccse hangja a legmélyebb gondolataiból



riasztotta fel.
– Hát te mit csinálsz itt?
Ethan tetőtől talpig be volt öltözve, pedig a tornácra

nem is sütött oda a nap.
– Nem is tudom. Te sem alszol, igaz? – Ethan közelebb

lépett, és az egycenteseket vizsgálgatta. – Ha még egy
dolcsit hozzáraksz, vehetsz magadnak egy kávét.

– Mióta ilyen cinikusak a gyerekek?
– Amióta elkezdett gajra menni a világ – felelte Ethan. –

Mi vagyunk a Z generáció.
– És utána mi jön?
– Szerintem újrakezdik az ábécét. – Ethan letelepedett a

hintaágyba, és lökni kezdte magát, Ross pedig rágyújtott
egy újabb cigarettára. – Kaphatok egyet?

–  Még mit nem! – rázta a fejét Ross. Azok a dolgok,
amelyek a társadalom szemében egy lezüllött
csődtömeggé tették őt, az Ethan-korú srácok szerint
határozottan menők voltak.

– Anya szerint nem szabadna dohányoznod, amikor én
is ott vagyok.

– Akkor ne áruld el neki!
–  Nem fogom – vigyorodott el Ethan. – De jó kis

meglepetés lenne, ha tüdőrákban halnék meg.
Ross a tornác korlátjának támaszkodott. Hullafáradt

volt, de miután nem tudott aludni, most kénytelen volt
udvarias csevegést folytatni egy kilencévessel, pedig a
szíve mélyén arra vágyott, hogy hibernálja magát, vagy a
sütőbe dugja a fejét. Vagy mindkettőt.



–  Hallottam, hogy tegnap este azzal a zsaruval egy
szellemről dumáltatok.

– Nem lett volna szabad hallgatóznod.
Ethan megrántotta a vállát.
– Szerintem is van egy hely, ahova megyünk… utána –

mondta. – Te milyennek képzeled?
Ross mellkasába szúró fájdalom állt, amikor rádöbbent,

hogy Ethan nem kíváncsiságból tette fel a kérdést, hanem
mert szeretne felkészülni. Eszébe jutott, milyen volt
először a karjába venni az újszülött Ethant. Amikor annak
idején belenézett a szemébe, azt gondolta: Ismerlek téged.

–  Nem tudom, kishaver. Én nem számítok hárfázó
angyalokra.

– Talán mindenkinek más – merengett Ethan. – Nekem
ott lenne egy gördeszkás félcső, és egyfolytában a napon
süttetném a hasam. Olyan klassz lenne, hogy még azt is
elfelejteném, mekkora szívás volt itt lent. Te mit
szeretnél?

Milyen felsőbb hatalom az, amelyik hagyja, hogy
meghaljon egy olyan gyerek, mint Ethan – aki előtt még
ott az egész élet  –, miközben életben tartja Rosst, aki
számára már nem maradt semmi ezen a világon? Ez a
világ, amit Ross önként és dalolva dobna el magától,
másoknak mindennél értékesebb.

A purgatórium, gondolta, csak a holnap szinonimája.
Ross is letelepedett a hintaágyba, és Ethan vézna

vállára tette a karját.
–  Én azt szeretném – felelte  –, ha néha



meglátogathatnálak.
Épp, mint Lia.

– Ezt nem hiszem el! – Shelby a vegyesbolt tornácán állt,
és figyelte, ahogy Eli vérebe egy tálból langyos kávét
lefetyel.

–  Ez nem nagy ügy. Az már komolyabb mutatvány,
amikor cukorkát kér, vagy épp éticsigát.

Watson bőre mintha nagy lett volna rá. Egy bőrredő a
homlokára lógott, és szinte a szemét is eltakarta. Watson
Shelbyre pillantott, és az orrával megbökdöste a hasát.

– Watson! – szólt rá Eli.
– Semmi baj. – Shelby megvakargatta a kutya füle tövét.

– Engem nem zavar, ha ilyen egzaltált.
– Az jót jelent?
– Azt jelenti, hogy szertelen és lelkes.
– Okos kutya – dünnyögte Eli, de elharapta a szavakat,

ahogy a kávéspoharát a szájához emelte.
Ebben a pillanatban egy kombi csikorogva lefékezett és

megállt előttük. Egy jóképű fickó szállt ki a kocsiból, a
hajában fehér tincs virított, majd egy asszony követte, aki
a rikítóan színes ruhában egy cigányasszonyra
emlékeztetett.

– Az isten szerelmére! – sápítozott az asszony. – Ezek itt
még nem is hallottak a szupermarketről?

– Nyugi, Marlene! Nem kell más, csak egy kis tűzgyújtó
zselé meg egy doboz gyufa.

Shelby harciasan lépett oda hozzájuk. Ki nem állhatta a



nagyvárosi népséget, akik eljönnek ide, Comtosookba, és
azt hiszik, csupa régimódi, mezítlábas, fogatlan vermonti
paraszt szaladgál itt, akik a nappaliban tartják a
teheneket.

–  Elnézést – szólította meg őket, de ekkor Eli
megragadta a kezét, és az összes szó kiszállt a fejéből.

–  A  hölgy azt akarta mondani, hogy a tűzgyújtó zselét
jobb oldalon, a harmadik polcon találják – mondta
nyájasan.

A  párocska odabiccentett, és belépett a boltba.
Kétségtelenül elcsodálkoztak, hogy ebben a porfészekben
van valaki, akinek az IQ-ja két számjegyű.

–  Ez Curtis Warburton – súgta Eli, amint eltűntek a
boltban. – Tévéműsort vezet a paranormális
jelenségekről.

– Tudom. Az öcsém régebben neki dolgozott – bólintott
Shelby, majd eltűnődött. – De akkor is egy idióta.

–  Egy híres idióta. És valószínűleg nem véletlenül jött
Comtosookba. Watson! – A kutya felemelte ormótlan fejét.
– Menj, tartsd rajtuk a szemed!

Shelby legnagyobb ámulatára Watson becammogott a
boltba.

– Ő is az én adómból kapja a fizetését?
– Á, olcsón dolgozik. Egy finom steak hébe-hóba bőven

elég neki.
– Gondolom, nem fog részletesen beszámolni magának

arról, mit művelnek ott bent Warburtonék.
– Persze hogy nem – vont vállat Eli. – De másképp nem



tudtam volna elérni, hogy kettesben maradjunk.
Shelby érezte, ahogy a nyakától a feje búbjáig

elvörösödik. Belekortyolt a kávéspoharába, de rájött, hogy
már kiürült.

– Ideje hazamennem. Ross vigyáz Ethanre, és magának
is… izé, rengeteg tennivalója lehet a Pike-üggyel…

– Az öccse mesélte? – kérdezte Eli. – Akkor azt is tudja,
hogy a kapitányság hivatalosan nem vette elő újra az
ügyet.

Eli le sem vette a szemét Shelbyről. Amikor Shelby el
akart fordulni, finoman visszahúzta magához.

– Mit akar ezzel mondani? – kérdezte Shelby.
Eli lassan elmosolyodott.
– Hogy tengernyi időm van.

TANÚVALLOMÁS

Dátum: 1932. szeptember 19.

Időpont: 23 óra 36 perc

TANÚ: John „Szürke Farkas” Delacour

KIHALLGATÁST VÉGEZTE: Duley Wiggs rendőrtiszt és F. Olivette

nyomozó a Comtosooki Rendőrkapitányságról

HELYSZÍN: Comtosooki Rendőrkapitányság

1. Kérdés: Megmondaná a nevét és a születési dátumát?

Válasz: Szürke Farkas.

2. Kérdés: Ez a születési neve?

Válasz: John Delacour. 1898. december 5-én születtem.

3. Kérdés: Jelenleg hol lakik?

Válasz: Épp költözöm.

4. Kérdés: Megmondaná, hol volt tegnap éjjel?

Válasz: A Patkánylyukban. Az egy kocsma Winooskiban.

5. Kérdés: Mikor érkezett oda?

Válasz: Nyolc körül, azt hiszem.

6. Kérdés: És mikor ment el onnan?



Válasz: Nem tudom… talán éjfél körül? Vagy egy körül?

7. Kérdés: Akkor melyik? Éjfél vagy egy?

Válasz: Egy.

8. Kérdés: Van valaki, aki látta ott?

Válasz: A csapos. Lemuelnek hívják.

9. Kérdés: Ismeri Mrs. Pike-ot?

Válasz: [szünet] Igen.

10. Kérdés: Honnan?

Válasz: Kisebb munkát végeztem a házon.

11. Kérdés: Mikor látta őt utoljára?

Válasz: Tegnap délután.

12. Kérdés: Pontosan mikor?

Válasz: Délután háromkor.

13. Kérdés: Tudta, hogy ma reggel holtan találták Mrs. Pike-

ot?

Válasz: Ó… ó… jaj, ne. Jézusom!

14. Kérdés: Miért ölte meg?

Válasz: Én… Istenem, nem én tettem!

15. Kérdés: Tudjuk, hogy visszament a házhoz tegnap három óra

után.

Válasz: Nem mentem vissza. Esküszöm.

16. Kérdés: John, John, ugye tudja, hogy nem érdemes hazudnia

nekünk?

Válasz: Én… Jézusom, ne bántsanak! Nem én tettem!

17. Kérdés: Maga csak egy hitvány, hazug cigány!

Válasz: Nem hazudok…

18. Kérdés: Nem? Jó vicc! Mi tudjuk, hogy maga tette. Nem

hagyta el az utóbbi időben egy személyes tárgyát?

Válasz: Nem.

19. Kérdés: Komolyan? Ismerős ez a fénykép?

Válasz: Ez… ez a pipám.

20. Kérdés: Ott volt a bűntett helyszínén. Akárcsak maga.

Ahogy a mocskos kezében megfogta a hölgyet…

Válasz: Én nem…

21. Kérdés: Duley, kapcsold ki! [FELVÉTEL LEÁLL]

Válasz: [FELVÉTEL ÚJRAINDUL] Istenem, kérem… Elmondom az

igazat. Elmondom az igazat! Mrs. Pike igazából… Én soha, de

soha nem tudnám őt bántani.



22. Kérdés: Mint ahogy soha nem bántotta azt az embert sem,

akit legutóbb meggyilkolt, John?

Ross a rendőrkapitányság emeletén hátrahőkölt a zárt
ajtó előtt. A  titkárnő útbaigazította, hol találja Eli
Rochertet. Sejtette, hogy a nyomozó nem szipuzik, bár
ami azt illeti, éppolyan bűz áradt ki a helyiségből. Már-
már szédelegni kezdett a szagtól. Hamar bekopogott,
majd benyitott. Bent Eli egy plexiüveg falú doboz fölé
hajolt, és kesztyűs kézzel, óvatosan egyensúlyozott egy
üvegpoharat.

– Jobb, ha most nem jön be. Füstölök.
Ross ügyet sem vetett rá, bátran beljebb lépett.
– Mitől borult ki?
Eli a pultra helyezte a poharat.
–  Nem füstölgök, hanem füstölök. SuperGlue. Eléggé

mérgező, de kiválóan előhozza a rejtett ujjlenyomatokat.
– Komolyan? – Ross átlábalt a kutyán, aki szemlátomást

egy pillanatra sem tágított a nyomozó mellől, és a pohárra
meredt. – Ezt meg ki találta ki?

–  Valami filmvállalat Japánban, ha jól tudom.
A felmelegített ragasztóból kiáradó gőzök hatására az etil-
cianoakrilát megtapad ott, ahol korábban nedvesség volt
a felületen. Egy ideig, mielőtt túl drága lett volna, a
bűnügyi helyszínelők sátrakat állítottak, és ott füstölték a
holttesteket, hátha megtalálják rajtuk az elkövető
ujjlenyomatát. – Eli az egyszerű kis ragasztós kamrájára
bökött. – Én ilyen kicsiben próbálkozom.

Elővett egy kis üvegnyi fekete port és egy olyan ecsetet,



amilyet Shelby használt a sminkeléshez. Amint egy kevés
port szórt a pohárra, az ujjlenyomatok élesen
kirajzolódtak.

– Persze – tette hozzá hanyagul – nem szívesen beszélek
ilyesmiről annak, akit nem érint az ügy.

Várakozón pillantott Rossra, aki válasz helyett
egyszerűen letelepedett a laboratóriumi székre.

– Ez itt Spencer Pike vizespohara – világosította fel Eli,
majd letette a poharat, és készített egy fényképet az
ujjlenyomatról. – Amit a beszélgetésünk után csórtam el
az idősek otthonából. Először leveszem az ujjlenyomatot,
aztán elküldöm a poharat DNS-vizsgálatra.

– Miért van szükség a DNS-vizsgálatra, ha tudja, hogy az
övé volt a pohár?

–  Mert az az ismerős szakember, akit ráállítottam a
gyilkosság DNS-mintáinak vizsgálatára, összehasonlíthatja
ezt az akkori mintákkal. És akkor a jó öreg professzor
sokkal nagyobb slamasztikába kerülhet, mint azt hetven
évvel ezelőtt bárki gondolta volna.

– És mi lett a megérzésekkel? – dünnyögte Ross.
–  Még mindig fontosak – felelte Eli. – De most már

bizonyítékok nélkül nem állják meg a helyüket.
Egy papírlapot tolt Ross elé.
–  Ezt az ujjlenyomatot egy kígyókő pipáról vettem,

mielőtt elküldtem volna Frankie-nek DNS-vizsgálatra.
Jellegzetes abenaki pipa; a nagyapámnak épp ilyen volt.
A  tornác alatt találták meg, ahol Cecelia Pike-ot
felakasztották. A  józan ész azt mondatná velem, hogy a



pipa csakis Szürke Farkasé lehetett. De ezek nem Szürke
Farkas ujjlenyomatai. Kaptam ujjlenyomatmintákat az
állami börtöntől, és a kettő nem egyezik.

Ross a második lapra pillantott, amelyen fogakként
sorakozott tíz kis négyzet, mindegyikben egy-egy
ujjlenyomat. Megpróbálta az egyiket összevetni azzal,
amelyet Eli levett a pipáról, de ez utóbbi jóval
nehezebben kivehető volt, és az alsó fele hiányzott.

– Hogyan tudja megállapítani az egyezést?
– Nézze csak meg az ujjlenyomat mintáját! – segített Eli.

– Lehet íves, hurkos, lehet rajta örvény, sőt a hurkokon
belüli vonalak száma is fontos, no meg a pozíció, hogy
melyik ujjról van a minta, és mekkora a mérete. Ha
alaposan megnézi, láthatja, hogy Szürke Farkas
ujjlenyomata egészen különleges: a fickónak nyolc ujján
is íves az ujjlenyomat, ami a népesség mindössze öt
százalékára jellemző. A  pipáról vett ujjlenyomat nem
valami jó minőségű, de így is látszik rajta, hogy hurkos. És
nézze csak meg a fodorszálakat!

– A fodorszálakat?
– Igen, a vonalakat. – Eli Ross válla fölé hajolt, és arra a

pontra mutatott, ahol a vonalak elágaztak. – Meg kell
keresni az elágazásokat, vagy azokat a vonalakat, amik
egyszer csak véget érnek. Pontokat is kereshetünk. Két
különböző ujjlenyomatnál szinte nincs esélye annak,
hogy nyolc ilyen egyezés legyen. – Eli elvette Ross elől a
börtönben készült táblázatot, és odatolta elé az újabb
ujjlenyomatot, amelyet Spencer Pike poharáról vett. –



A  helyzet az, hogy hiába volt az a pipa Szürke Farkasé,
nem az ő ujjlenyomata van rajta. És én borzasztóan
kíváncsi vagyok, hogy akkor kié lehet.

Ross agytekervényei kattogni kezdtek.
–  Ha Spencer Pike tette oda a pipát, akkor az ő

ujjlenyomata is rajta lehet.
–  Így van! – Eli előrehajolt, a könyökével odébb

taszította Rosst, és a két ujjlenyomatot alaposan
megvizsgálta a nagyítójával. – Kezd összeállni a kép, ha
jobban megnézzük… a rendőrségi jelentés szerint Pike
kirúgta Szürke Farkast, és elzavarta őt a birtokról aznap
délután. Nagyon berágott a fickóra… talán annyira, hogy
még egy gyilkosságot is rá akart kenni. Montpelier-ben, a
laborban megvizsgálták a bűntény helyszínén készült
fényképeket. Azokon egyértelműen látszik, hogyan törték
be a hálószobaablakot: belülről.

Ross megdermedt.
–  Azt hittem, a férje veri – sóhajtott. – De Lia azt

mondta, a férje túlságosan is szereti őt.
– Az ember képes halálra szeretni a másikat – jegyezte

meg Eli. – Rengeteg ilyen esetet látok.
– Mit gondol, a férje elől akart menekülni?
–  Nem tudom – ismerte be Eli. – De szerintem vele

dulakodhatott aznap. A  boncolási jegyzőkönyv utal rá,
hogy a csuklón lévő zúzódások a halál előtt néhány órával
keletkezhettek.

–  Gondolja… – Ross nagyot nyelt. – Gondolja, hogy
megölte Liát, aztán úgy rendezte a dolgot, hogy



akasztásnak tűnjön?
– Nem. A boncolás megerősíti, hogy akasztás történt, és

a fényképek… na mindegy, a válaszom nem. Ráadásul a
fényképeken, amiket kinagyítottam, kétféle lábnyom
látszik a fűrészporban ott, ahol a holttest fel volt akasztva.
Az egyik cipő kisebb, ez minden bizonnyal megegyezik az
áldozat holttestéről levett cipővel. A  másik nyom
nagyobb, feltehetően egy férficipőtől származik. Na
mármost, Pike azt állítja, hogy ő ugyan levágta a kötélről
a felesége holttestét, de valaki más akasztotta fel. Akkor
hát hol vannak Szürke Farkas lábnyomai? – Eli egy cifra
káromkodás kíséretében letette a nagyítóját, és odébb
tolta az ujjlenyomatos papírokat. – A  fene vigye el! Nem
Pike kezében volt a pipa.

Ross magához vette az ujjlenyomatos kártyát, és
hunyorogva vizsgálgatta a párhuzamos vonalakat. Nem
volt ismeretlen számára a bűnügyi helyszínelés, tudta,
hogy ha valaki kapcsolatba kerül egy tárggyal vagy egy
emberrel, akkor egy részt ott hagy önmagából. Az olyan
nyomozók, mint Eli, ez alapján tudják bizonyítani, hogy
egy illető egy bizonyos helyen tartózkodott egy bizonyos
időpontban. De ugyanezzel az elmélettel egy szellem
létezését is be lehet bizonyítani. Vagy rá lehet venni
valakit, hogy mondjon le az öngyilkosságról. Vagy meg
lehet magyarázni, miért érzi az ember a szerelmet úgy,
mint egy fantomvégtagot, akkor is, ha már rég elmúlt.

A  bűnügyi helyszínelők nagyon jó tudják azt, amire
mások esetleg csak a haláluk előtt döbbennek rá: nem



lehet úgy leélni az életet, hogy ne hagynánk nyomot
valaki másban.

Ross mellkasa úgy összeszorult, hogy azt hitte, menten
elájul.

– Jól van? – nézett rá gyanakodva Eli. Még a kutyája is
félrebillentette a fejét.

Ross megragadta az első dolgot, ami a kezébe akadt: egy
másik ujjlenyomatmintát, amely a fényképek alatt pihent.
Lehajolt, és úgy tett, mintha behatóan tanulmányozná a
vonalakat és árkokat.

–  Van egy elméletem. – Eli hangosan gondolkodott. –
Pike befolyásos ember. Előadott a nyomozóknak egy
mesét, amit ők el is hittek, hiszen jóval egyszerűbb egy
indiánt megvádolni, mint szembeszegülni egy
köztiszteletben álló, ismert emberrel. A  kérdés az, hogy
ha valóban Pike ölte meg a feleségét, miért tette. – Magára
húzta a gumikesztyűt, és elkezdte becsomagolni a
poharat, amelyet a DNS-szakembernek szándékozott
elküldeni. – Talán a pénz miatt. Végtére is ő örökölte a
birtokot.

Ross közben a homlokát ráncolta, a tekintete az
ujjlenyomatpapír és a pipáról levett ujjlenyomat között
cikázott.

–  Ööö… nem vagyok biztos benne… de ez a kettő nem
egyezik véletlenül?

Eli kivette Ross kezéből a lapokat, és egyikről a másikra
nézett.

–  Hm… – Leült egy székre, és nagyítóval kezdte



vizsgálni az ujjnyomokat, de még öt perc múlva is csak az
állát dörzsölgette. – Ezt nem hiszem el! Még megnézetem
a laborban a szakértőkkel is, de igen, szerintem is egyezik
a kettő.

– És kinek az ujjlenyomatos papírja az?
Eli Ross szemébe nézett.
–  Cecelia Pike-é. A  halála után vették le az

ujjlenyomatait. Ez a megszokott eljárás.
– De ha Szürke Farkas nem is járt ott, akkor mit keresett

a pipája Liánál? – értetlenkedett Ross.
– Úgy tűnik, valamiért ragaszkodott hozzá – mondta Eli.

– Mint ahogy máshoz is.
– Például?
–  Talán magához Szürke Farkashoz is ragaszkodott.

Mondjuk, a feleségnek viszonya volt… akkor Pike két
legyet ütött egy csapásra: megölte a feleségét, és a gyanút
a felesége szeretőjére terelte.

– Hallgasson már! – Ross hangja remegett az indulattól.
– Hallgasson! Nem volt semmiféle szerető. Nem volt senki.
Fogalma sincs, miről beszél!

–  Nyugalom! – Eli békítőleg tartotta fel a két kezét. –
Nem akarok semmi rosszat.

Ross nyugalomra intette magát, hiszen tudta, mekkora
őrültségnek hangzik, amit mond.

– Az a helyzet… Liának nem volt titkos viszonya. Maga
nem ismerte őt.

Eli jelentőségteljesen nézett rá.
– Ahogy maga sem.



TANÚVALLOMÁS

Dátum: 1932. szeptember 22.

Időpont: 8 óra 15 perc

TANÚ: Lemuel Tollande

KIHALLGATÁST VÉGEZTE: Duley Wiggs rendőrtiszt és F. Olivette

nyomozó a Comtosooki Rendőrkapitányságról

HELYSZÍN: Comtosooki Rendőrkapitányság

1. Kérdés: Megmondaná a nevét és a lakcímét?

Válasz: Lemuel Tollande, 45A Chestnut Street, Burlington.

2. Kérdés: Hol dolgozik, Mr. Tollande?

Válasz: Winooskiban, a Patkánylyukban. Csapos vagyok.

3. Kérdés: Ismeri John Delacourt, más néven Szürke Farkast?

Válasz: Igen, a barátom. Ráadásul törzsvendég.

4. Kérdés: Látta ezt az embert szeptember 18-án éjjel?

Válasz: Igen. Úgy este nyolc vagy fél kilenc körül jött be,

és éjjel egy körül ment el.

5. Kérdés: Közben elhagyta valamikor a kocsmát?

Válasz: Azt hiszem, kiment füstölni egyet.

6. Kérdés: Mennyi ideig volt távol?

Válasz: Nem tudnám megmondani. Rengeteg vendégünk volt.

7. Kérdés: Mégis mennyi lehetett? Öt perc? Vagy egy óra?

Válasz: Én… tényleg nem tudom. Csak annyit tudok, hogy

kiment, aztán visszajött.

8. Kérdés: Elmondta magának, hogy kirúgták?

Válasz: Nem… de Szürke Farkas nem egy szószátyár. [Szünet] De

nem is gyilkos. Az első alkalommal sem volt az, és most sem.

9. Kérdés: Mr. Tollande, látta Szürke Farkast az utóbbi

napokban?

Válasz: Nem láttam azóta, hogy akkor éjjel a kocsmában járt.

10. Kérdés: Tudja, merre lehet?

Válasz: Sokat utazgat.

11. Kérdés: A maguk fajtája sokat vándorol ide-oda. És

hazudik is, mit a vízfolyás, nem igaz?

Amikor Eli belépett a Comtosooki Városi Könyvtár dohos,
zsúfolt nagytermébe, az első gondolata az volt, hogy egy



ilyen ragyogó teremtésnek, mint Shelby Wakeman, nem
lenne szabad egy ilyen lyukban, a világtól elzárva
savanyodnia egész álló nap. Magában elképzelte őt, amint
Hollandiában, egy ezerszínű tulipánmező közepén
üldögél, vagy a karibi korallzátonyoknál úszkál egy színes
halraj közepén, aztán hamar kirángatta magát a
képzelgéseiből.

Watson, aki nem volt hozzászokva a pórázhoz, hirtelen
ugrott egyet, mire Eli előrelódult, és majdnem ráborult az
olvasószolgálatos pultra. A  nagy hangzavarra a
számítógép-monitor előtt ücsörgő Shelby is felkapta a
fejét.

– Üdvözlöm! – köszöntötte Elit, és megkerülte a pultot.
Kis híján belebotlott Watsonba, aki annyira csóválta a
nevetségesen hosszú farkát, hogy még a pofája is
remegett. – Neked tilos ide bejönni – dorgálta meg a
kutyát, aztán kedvesen megsimogatta. – Persze egy
zsarunak nem mondhatja meg az ember, mit csináljon, és
mit ne.

Shelby mosolyától Eli szívében mintha tűzijáték gyúlt
volna.

– Helló – nyögte ki.
Nagyszerű, Rochert. Shelby a könyvtárban dolgozik, úgy

beszél, mintha lenyelt volna egy szótárat, neked meg csak
ennyire futja?

– Egy konkrét könyv kellene? – kérdezte Shelby. Eli már
szóra nyitott a száját, amikor rájött, hogy Shelby
Watsonhoz beszél. – Talán A  sátán kutyája? Vagy a Dog



Soldiers Robert Stone-tól?
– Ő csak a kísérőm – szólalt meg Eli. – Igazából a város

hivatalos iratai érdekelnek az 1930-as évekből.
Nem nagyon érdekelték azok a hivatalos iratok.

Valójában kifejezetten azért jött ide, hogy lássa, dolgozik-e
ma Shelby. De mivel a gyilkossági ügy járt a fejében, ez az
ürügy ugrott be neki elsőként. Át is futott a fején, hogy
mostanában nem sok időt szánt a hivatali munkájára,
annyira lekötötte a figyelmét a hetvenéves gyilkosság, és a
vágy, hogy együtt legyen Shelbyvel.

Shelby furcsán nézett rá, valószínűleg azon törte a fejét,
hogyhogy egy rendőr nem tudja, hogy a hatósági ügyek
dokumentumait a kapitányság szomszédságában, a
jegyzői irodában tartják.

– Én tudom, hol találja azokat az iratokat, de az nem itt
van.

– Esetleg megmutatná?
Mielőtt Shelby egy szót is szólhatott volna, a kolléganője

– aki mindeddig olyan mozdulatlanul ült egy helyben,
hogy Eli még abban sem volt biztos, hogy él egyáltalán –
intett, hogy menjen nyugodtan. Ezek után maguk közé
vették Watsont, és hármasban lesétáltak a könyvtár
lépcsőjén. Shelby belehunyorgott a napba.

– Gyönyörű az idő, igaz? – kérdezte Eli.
– Néha elfelejtem, milyen nagy a fény itt kint.
– Úgy érti, miután egész nap a könyvtárban kuksol?
–  Igen, éjjel meg fent vagyok Ethannel. Ő  csak akkor

mehet ki játszani.



Elindultak a főutcán. Watson a járda repedéseit meg az
ősöreg rágógumi-maradványokat szaglászta.

– És mikor alszik? Gondolom, mennyire kimerült lehet.
– Az ember megteszi, amit meg kell tenni – mosolyodott

el kényszeredetten Shelby.
Balról kielőzte őket egy rollerező gyerek, és Shelbyt Eli

felé lökte. Eli gyomra összeugrott Shelby közelségétől.
Igen, eljátszhatná, hogy megbotlik, csak hogy
nekidőlhessen Shelbynek, aztán az egészet Watsonra
foghatná. Sőt, nekilökhetné Watsont Shelbynek, aztán
elkaphatná Shelbyt, mielőtt elesne.

Milyen érzés lenne a karja közt tartani?
Eli csalódottan vette tudomásul, hogy máris

megérkeztek a városházára. Mindig is ilyen közel volt
egymáshoz a könyvtár meg a városháza? Shelby után
eredt, fel a lépcsőn, majd jobbra az első helyiségbe.

–  Lottie, te fogytál, igaz? – fordult Shelby a nagydarab
jegyzőhöz.

Ha Lottie egy dekát is fogyott, egy hétig kutyakaján élek
– fogadkozott Eli. Az asszony azonban boldogan
mosolygott rájuk.

– Azt hiszem, ez a diéta tényleg használ – kuncogott, és
szó nélkül lekísérte őket az épület alagsorába.

A  sötét, penészes helyiségben a mennyezetről
mindenütt pókhálók lógtak. Watson kibújt a pórázából, és
egy egeret kezdett hajkurászni a feltornyozott dobozok
mögött. Shelby határozott léptekkel elindult, átlábalt
néhány dobozon, majd megállt az ősrégi iratszekrények



közti, szűkös kis folyosón, kihúzott egy fiókot, és elővett
egy megsárgult iratköteget.

– Ezek 1932-ből valók.
Eli elképedve bámult rá.
– Maga is valami látnok?
–  Ross nem látnok – helyesbített Shelby. – És nem, én

sem vagyok az. Múltkor nagyon nehezen találtam meg
ezeket a papírokat, rengeteg fiókot átkutattam, mire rájuk
bukkantam.

Eli is bepréselte magát az iratszekrények közé, Shelby
mellé, aztán rájött, hogy nincs elég hely kettőjüknek.
Egészen egymásnak nyomódtak, a csípőjük szinte
összeért. Eli érezte a vállán Shelby leheletét. A  sűrű,
fojtogató levegőben Eli azt gondolta, talán megállt az idő.
Végtére is az utóbbi időben történtek ennél furcsább
dolgok is.

–  Miért csinálja ezt? – kérdezte Shelby. – Az égvilágon
semmit nem old meg vele.

Beletelt néhány másodpercbe, amíg Eli rádöbbent, hogy
Shelby a gyilkossági ügyről beszél.

–  Az emberek mindenfelé őrültségre képesek – vonta
meg a vállát.

Az egyik pinceablakból egy vékony fénysugár vetült
Shelby arcára, mintha végre-valahára rátalált volna az
egyetlen dologra, amit érdemes beragyogni. Eli Shelby
felé hajolt. Vajon milyen meleg van a közelében?

Shelby olyan hirtelen hőkölt hátra, hogy a toronyba
rakott dobozok a földre zuhantak, és a tartalmuk



szanaszét szóródott. Shelby Eli kezébe nyomta az
iratköteget. A helyiség túlsó feléből odahallatszott Watson
tüsszentése.

–  Amit keres… a kupac tetején kell, hogy legyen –
hebegte Shelby.

Eli minden igyekezetével próbált a kezében tartott
réges-régi halotti bizonyítványokra figyelni. Ott volt
legfölül Cecelia Pike-é, amelyet ugyanaz a halottkém írta
alá, aki a boncolási jegyzőkönyvet is. A  halottkémet a
comtosooki rendőrkapitányság értesítette, ahová délelőtt
10 óra 58 perckor telefonon jelentették be az állítólagos
gyilkosságot. A  halál beálltát hivatalosan 11 óra 32
perckor állapították meg. A  laphoz hozzáragadt az
újszülött halotti bizonyítványa, amelyen szintén a 11 óra
32-es időpont szerepelt. A két papírt valami furcsa anyag
ragasztotta össze, amely csakis vér lehetett. Eli magában
visszaidézte a Wesley Sneappel való beszélgetést, aki azt
mondta, hogy Cecelia Pike-ot éjfél körül akasztották fel, és
úgy reggel 6 és 7 óra körül fektették vízszintes helyzetbe.
A  rendőrséget viszont 11 óráig nem értesítették… ez azt
jelenti, hogy Pike-nak temérdek ideje maradt átrendezni a
helyszínt.

Eli fülét léptek zaja ütötte meg.
– Hahó! Van valaki odalent?
Valami csattant, aztán Watson lelkes csaholással

üdvözölte az újonnan érkezőt.
–  Elég lesz! Feküdj! Rossz hírem van… ilyet csak egy

törpespicctől tűrök el – mondta Frankie Martine. Feszes



joggingnadrágot viselt testhezálló pólóval, szőke haját
lófarokba fogta. Modellalkatának köszönhetően még így,
smink nélkül is simán megállta volna a helyét a kifutón.
Frankie-nek ezt a keresztet kellett viselnie: Marie Curie
volt Marilyn Monroe testében. – Eli Rochert! Hogy egy
szegény lánynak mi mindent kell kiállnia, hogy végre rád
találjon ebben a városban!

Eli arcán széles vigyor terült szét.
–  Jézusom, Frankie, nem is gondoltam volna, hogy

házhoz szállítást is vállalsz! Mit keresel itt?
– Ezt semmiképpen nem akartam telefonon elmondani.
Frankie átkukucskált Eli válla fölött, és Elinak csak

ekkor jutott eszébe Shelby.
– Frankie Martine, ő itt Shelby Wakeman. Shelby már…
– Megy is – motyogta Shelby. – Tényleg indulnom kell. –

Anélkül, hogy egy pillantást is vetett volna Elira, kifarolt a
dobozok közül, és felszaladt a lépcsőn.

–  A  barátnőd nem volt valami boldog – vigyorgott
Frankie, amikor Eli bekísérte őt az egyszerű kis laborjába.
Frankie lehuppant az egyik székbe, és a lábát Watsonra
tette.

– Nem a barátnőm. Egyelőre.
– Na, ezek után még nehezebb lesz behálóznod.
Eli haragosan ráncolta a homlokát.
– Talán az én hibám, hogy ilyen káprázatos vagy?
– Nahát, ezt most vegyem bóknak? Gyerünk már, valld

be! Imádsz engem.



Igen, Eli imádta őt. Mert hiába végzett kiváló
nyomozómunkát, mindez egy petákot sem ért volna, ha
Frankie nem fejti meg az elkövető által hátrahagyott
nyomok rejtélyét. Frankie most épp a tárgyi
bizonyítékokat böngészte – azokat a ruhaneműket és
tárgyakat, amelyeket Eli nem küldött át neki.

– Szép kis ujjlenyomat.
–  Azt a pipáról vettem le, mielőtt átküldtem volna

neked – magyarázta Eli.
– Igen? Na és kié?
– Furcsa módon az áldozaté.
– Hm… – dünnyögte Frankie, de bővebben nem fejtette

ki. – Ezt hogyhogy nem kaptam meg? – Az áldozat
hálóingét tartotta a kezében, amelyen egy barnás folt volt.

–  Miért, mennyi vérre van szükséged? A  többi
ruhaneműjét megkaptad.

–  Furcsa a színe. – Frankie összeszorította az ajkát. –
Úgy értem, nem túl gyakran látok hetvenéves vért, de
akkor is. – Gombócba gyűrte a hálóinget, és a táskájába
szuszakolta. – Arra az esetre, ha elunnám magam, amikor
meglátogatom a barátaimat Montpelier-ben, a laborban –
mondta, majd Eli elé tolt egy táblázatot.

– Ezt nézd meg!



 

1. TÁBLÁZAT – Gonoszómák és allélek vizsgálata

A zárójeles () értékek kevésbé jellemzők, mint a zárójel nélküliek.
– Nincs meggyőző eredmény.

** Bizonytalan eredmény a limitált DNS-mennyiség miatt.

Eli tanácstalanul pislogott rá.
–  Tartsak neked egy gyorstalpalót? – forgatta a szemét

Frankie.
– Nem ártana.
–  Rendben. Ami az ember DNS-ében van, azt vagy az

anyjától, vagy az apjától kapta. Az anya is ad egy allélt, és
az apa is. Az eredmény: az újszülöttnek nagy lesz a lába,
vagy göndör lesz a haja. Az ember összes fizikai



jellemzője ott van a DNS-szálban, de ez a bűnügyi
nyomozás során még nem jelent nagy segítséget. Az
azonosításhoz markereket vizsgálunk a kromoszómák
különféle génhelyein, vagyis lokuszain, ilyenek a
vWA  vagy a TH01. Ezeken a helyeken mindenkinél két
számértéket lehet megállapítani, az egyik anyutól, a
másik aputól. A bizonyítékként szolgáló DNS-minták (még
azok az ősöreg minták is, amiket átküldtél) leszűkítik
azok körét, akik hátrahagyhatták a szóban forgó DNS-t. –
Frankie lesimította az Eli elé tolt táblázat csücskeit. – Ezek
a számpárok, amik fölött azokat a furcsa betű-szám
kombinációkat látod, a két szülőtől kapott értékek. Ezek
az allélek: a DNS  tulajdonosa az egyiket az anyjától, a
másikat az apjától kapta. Capisce?

– Igen, eddig világos.
–  Szuper. Mielőtt a DNS-minták elemzésének

nekiállnánk, mindig szükségünk van kontrollmintákra,
vagyis olyan DNS-profilokra, amiket aztán összevethetünk
mondjuk a kötélen vagy a gyógynövényes szütyőn talált
mintákkal. Az első kontrollmintát az áldozat véréből
nyertem ki. A  szülés miatt szerencsére bőven jutott a
vérből a tárgyi bizonyítékokra is. Az eredményeket
Cecelia néven be is írtam a táblázatba. Az eltűnt
elkövetővel is szerencséd volt. Feltételeztem, hogy a pipán
talált nyálminta az övé volt, és szerencsére sikerült
kinyernem az összes lokusz allélértékét. Ezeket Szürke
Farkas néven tüntettem fel. Végül ott volt a pohár, amit
nemrég küldtél… a rajta talált nyálból megállapítottam



azt a nyolc számpárt, amelyek Spencer Pike DNS-profilját
képezik.

– Várj csak egy kicsit! Ez azt jelenti, hogy mind a három
személy DNS-e megvan?

–  A  háromból kettő tuti találat, a harmadikban nem
vagyok teljesen biztos. Nem állíthatom teljes
bizonyossággal, hogy az a profil Szürke Farkasé, hiszen
nem volt kontrollmintám.

– Ezek szerint csak annyit tudunk, hogy van olyan DNS a
pipán, ami férfitól származik, de nem Spencer Pike-é.

–  Ennél azért egy kicsivel előrébb vagyunk. – Frankie
ujja a lap aljára vándorolt. – A  DNS-vizsgálat egyik
melléktermékeként vannak olyan táblázataink, amelyek
azt mutatják meg, milyen gyakorisággal jelennek meg
egyes allélek az egyes etnikai csoportokban.

– Ez meg hogy jön ide?
–  Ha elegendő mintával rendelkezünk különféle

háttérből származó egyénektől (feketéktől, fehérektől,
őslakosoktól), akkor a statisztikai adatok alapján általános
jellemzőket állapíthatunk meg. Tegyük fel, van egy fehér
Rolls-Royce-od. A  Rolls mindössze két százalékát teszi ki
az egész autóállománynak.

– Te aztán csak tudod…
–  Hallgass már, Eli! – ingatta a fejét Frankie. – Két

százalék. A  fehér autók a teljes autóállomány tizenöt
százalékát jelentik. Ha szeretnénk megtudni, hány fehér
Rolls-Royce futkos az utakon, akkor mondjuk az
autóállomány két százalékának vesszük a tizenöt



százalékát… ami azt jelenti, hogy 0,3 százalék, vagyis ezer
kocsiból mindössze három fehér Rolls van. Ugyanígy
vizsgáljuk azt, milyen gyakorisággal jelennek meg
különféle géntípusok a különféle szubkultúrákban.
Például a kötél végéről vett DNS-profil a fehér népesség
körében egy az 1,7 millióhoz arányban jelenik meg, míg
az őslakos amerikaiak körében mindössze egy a 450
millióhoz arányban. Ez azt jelenti, hogy ha egy
futballstadiont megtöltenék 450 millió indiánnal, egy
másikat meg 450 millió fehérrel, akkor 264 kaukázusinak
egyezne a profilja a mintával, míg az amerikai őslakosok
közül mindössze egyetlenegynek.

– Szóval bárki is nyúlt a kötélhez, nagy valószínűséggel
fehér lehetett, és nem indián?

–  Így van. Ugyanakkor nézd csak meg a pipáról levett
mintát. Annak az esélye, hogy a D5S818-as lokuszon
11,11-es kombinációt találjunk, a kaukázusi lakosságon
belül tizennégy százalék, az afrikai amerikai lakosságon
belül hét százalék, a hispán lakosságon belül tizenkét
százalék, míg az őslakos amerikaiak körében
harminchárom százalék – vagyis kétszer akkora, mint a
fehér lakosságnál. Annak az esélye, hogy a pipán talált
DNS-profil egy fehér egyéntől származik, egy a
320  millióhoz, az, hogy egy afrikai amerikai egyéntől
származik, egy az 520 millióhoz, az, hogy egy hispán
egyéntől származik, egy a 41 millióhoz. Ugyanakkor az,
hogy egy amerikai őslakostól származik, mindössze egy a
330 ezerhez.



– Szóval egy indián füstölt azzal a pipával.
– Igen, ez lenne a nem hivatalos feltételezésem.
Eli bólintott.
– Mi van még?
–  Amikor a hurkot vizsgáltam, nem ért nagy

meglepetés, hiszen a bőrsejtek az áldozat nyakáról
származtak. Ha ezt a profilt összehasonlítjuk Cecelia Pike
kontrollmintájával, tökéletes az egyezés. A nyolc génhely
közül a huroknál csak hetet azonosítottam be, de így is
sikeresnek gondolom a vizsgálatot. Aztán megnéztem a
kötél végét, de ott alig találtam használható mintát, ezért
a PCR technológiával amplifikáltam a DNS-t, vagyis
bizonyos DNS-szakaszokat megsokszoroztam, így végül hat
lokuszt sikerült azonosítanom, ami valóságos csoda. És a
hat marker közül mindegyik megegyezett a Spencer Pike
poharáról levett DNS-mintával.

Ez nem feltétlenül jelentette azt, hogy Pike akasztotta
fel a feleségét, de az biztos, hogy megfogta a kötelet. Eli a
táblázat üres sorára pillantott.

– És mi történt a gyógynövényes tasakkal?
Frankie hunyorogva sandított rá.
–  Az történt, hogy a kedvenc DNS-szakértőd már azon

törte a fejét, hogy eljön ide, és kinyírja a nyomozót, aki a
segítségéért könyörgött. El sem tudod képzelni, milyen
rohadtul meggyűlt a bajom azzal a tasakkal.
Legszívesebben kihajítottam volna a szemétbe, de
tudtam, hogy nincs sok bizonyíték, amiből kiindulhatunk.

– Jól van, na, kárpótlásul majd elviszlek vacsorázni.



–  Ugyan már, ezért legalább egy jachtot kell venned
nekem! – mosolygott Frankie. – Az első vizsgálatkor az
égvilágon semmit nem találtam. Aztán egy második
darabkát is levágtam a szíjból, ami érintkezett az áldozat
nyakával. Erre két profilt is kaptam: hasonlóak voltak, de
mintha keveredtek volna.

– Vagyis?
–  Vagyis a legtöbb lokusznál a várt két allélnál többet

találtam. Néz csak meg, itt a táblázatban! Látod azokat a
markereket, ahol a kettő helyett három érték szerepel?

– Látom – ráncolta a homlokát Eli. – És akkor mi van?
–  Ugye mondtam, hogy mindenki egy allélt kap az

anyjától, egyet meg az apjától. Ha valakinek három vagy
négy van, akkor vagy szörnyszülött, vagy két különböző
egyén DNS-e keveredik. És a genetikai adatokat tekintve
sem Cecelia Pike, sem Szürke Farkas esetében nem
zárható ki, hogy az ő DNS-mintájuk szerepel a szíjon, a
kevert mintában.

Eli halkan füttyentett egyet.
– De Spencer Pike-é nem lehet?
– Nem. Látod itt a D7S820-as lokuszt? Pike-nál a két allél

10,10. A gyógynövényes tasaknál ez 11,(12) vagy 11,11. Ez
egyáltalán nem passzol Pike genetikai profiljához… szóval
őt itt kizárhatjuk.

Eli nagyot sóhajtott. Ez az eredmény megfúrta a
bűnténnyel kapcsolatos elméletét, hiszen a DNS-vizsgálat
szerint Szürke Farkas mégiscsak ott járhatott a
helyszínen. Ezek szerint a gyógynövényes szütyőt nem



Pike tette oda, hogy elterelje magáról a gyanút. Talán egy
ideig Szürke Farkas hordta a kis tasakot, aztán szerelmi
zálogként Ceceliának adta, aki az akasztáskor letépte a
nyakából…

–  Van még itt valami, Eli – folytatta Frankie kissé
bizonytalanul. – Nem hagyott nyugodni a dolog, ezért újra
elővettem azt az istenverte szütyőt, és még hat markerre
megvizsgáltam. Látod?



 

2. TÁBLÁZAT – Allélek vizsgálata

A zárójeles értékek () kevésbé jellemzők, mint a zárójel nélküliek.
– Nincs meggyőző eredmény.
** Bizonytalan eredmény a limitált DNS-mennyiség miatt.

Frankie skarlátvörös körmével végigmutogatta a
sorokat.

–  Egyetlenegy helyen sem találtam négy allélt. Sőt,
ennél a vizsgálatnál még olyan lokuszt sem, ahol három
allél lenne.

– Na és?
– Szóval, ha te meg én megfognánk egy tárgyat, és rajta

hagynánk a bőrsejtjeinket, nagy esélye lenne, hogy a
vizsgált tizenöt helyen négy különféle allélt találnánk.
Úgy értem, te is kettőt kaptál a szüleidtől, meg én is kettőt
kaptam az én szüleimtől. Borzasztóan kicsi az esélye
annak, hogy egy profilon belül többször is ugyanazok az
allélek forduljanak elő nálad és nálam is.

–  Te magad mondtad, mennyire nehéz DNS-t kinyerni
egy mintából. Talán valami keveredés történt.

– Nem. Direkt ezért végeztem pluszteszteket. – Frankie
a füle mögé tűrte a haját. – Amikor ilyen eredmény
születik két DNS-profilnál, vagyis hogy több lokusznál is



három, sőt kettő érték jelenik meg, akkor rendszerint
egyenes ági leszármazottakról van szó. Mivel a szülő az
egyik allélt mindig továbbadja a gyermekének, a szülőnél
és a gyermeknél legalább egy allél mindig ugyanaz lesz.
Akkor néz ki így kettőjük DNS-ének keveréke, ha Cecelia
Pike Szürke Farkas lánya.

– Az nem lehet – csóválta a fejét Eli. – Cecelia Pike fehér
volt.

Frankie egy újabb papírlapot húzott elő a dossziéból.
– A statisztikai adatok nem ezt mutatják.



Kilencedik fejezet

Eli Rochert elmehet a fenébe – gondolta Ross. Nem kell a
másikat hús-vér valójában ismernünk ahhoz, hogy
tudjuk, ki ő. Előfordul, hogy az ember elolvas egy naplót,
és úgy érzi, mintha ezer éve ismerné az íróját. Vagy régi,
megsárgult szerelmes leveleket lapozgatva megdobban a
szíve. Valódi kapcsolat létrejöhet az interneten, akár két
magányos billentyűzet között is. Ross igenis ismerte Liát,
és a zsaru nagyot tévedett – ha Liának viszonya lett volna,
arról Ross tudott volna.

Hiszen Liának egyedül vele lehetett volna viszonya.
Lehet, hogy ebben a pillanatban Rod van Vleet felbérelt

embere a Szentírást kántálva járja a birtokot, hogy
megnehezítse Lia szellemének dolgát. Az is lehet, hogy
nekiállt győzködni Liát, hogy ő már nem ehhez a világhoz
tartozik.

Ross morogva kikelt az ágyból, és ketrecbe zárt
vadállatként járkált fel-alá a kis hálószobában. Ismerte
Liát, de nem tudta, milyen érzés szorosan hozzásimulni,
nem tudta, milyen az, amikor az éjszaka megelevenedik
körülöttük, és Lia a vállába mélyeszti a körmét. Ismerte
Liát, de nem eléggé.

Ross az ilyen pillanatokban hitt Istenben. Nem a kedves
Istenben, nem az igazságos Istenben, még csak nem is a



tréfás kedvű Istenben. Abban az Istenben hitt, aki
kíméletlenül megbünteti azt, aki jóvátehetetlen hibát
követett el. Ez az Isten büntetésképp mézesmadzagon
elhúzta Ross előtt azt, amire a leginkább vágyott, majd
elragadta előle úgy, hogy jól pofára essen.

A  falak szinte agyonnyomták, és a torkában nőtt
gombóctól alig kapott levegőt. Korábban vaktában
felkapta Ethan egyik CD-jét a számítógépes asztalról, és
most olyan szorosan markolta, hogy a műanyag tok
megrepedt. Annyira izzadt, hogy a bőre szinte gőzölgött, a
koponyája pedig majd szétrobbant.

– Rendben – mondta az üres szobának. – Rendben.
Igen, elkezdődött – Ross a fiókos szekrényen álló

tükörben már nem a tükörképet látta, hanem a lehetséges
fegyvert. Viszketni kezdtek a csuklóján húzódó hegek.
A képzeletében már látta, milyen lesz a világ nélküle.

Egyszer csak kiviharzott a hálószobából, és lerohant a
lépcsőn Shelby mellett.

– Hova… – kezdte volna Shelby.
– El.
Ross elfutott Ethan mellett, aki az imént kelt fel, a

holddal együtt. A  kocsija kikanyarodott a kocsibejáróról,
és végigszáguldott Comtosook kanyargós földútjain. Már
öt perc is eltelt, amikor rádöbbent, hova megy. Mire
leparkolt az Otter Creek Passnál, a lezárt terület határán,
teljesen leszállt az éj.

A tiltakozó abenakik éjszakára elvonultak a táborukba;
azok a riporterek, akiket még nem rendeltek vissza a



szerkesztőségekbe, Winooskiban, a Best Western hotelben
dekkoltak. Rod van Vleetnek színét sem lehetett látni,
hála istennek, és egyetlen, csengettyűkkel meg sípokkal
felszerelkezett paranormális nyomozó sem bukkant fel.
A  hatalmas markolók meg daruk a nyakukat hosszan
kinyújtva, békésen aludtak.

Ross átmászott az építési terület kerítésén, és a birtok
közepére sétált, ahol a ház egy része még mindig állt,
miután a Rod van Vleet utasítására ledózerolt épület
magától visszaépült. Az ingatlanos cég ezek után
lemondott arról, hogy itt húzza fel a bevásárlóközpontot,
ezért a markolók most száz méterrel odébb igyekeztek a
fagyos földben elég mély gödröt ásni, hogy
kibetonozhassák az épület alapját. Ross mély levegőt vett:
itt ült le vacsorázni annak idején Lia, és itt kávézott
reggelenként. Itt pihent le a langymeleg vasárnap
délutánokon. Itt tette Spencer Pike kezét a hasára, és itt
újságolta el neki, hogy gyermeket vár.

– Lia! – kiáltotta esdekelve.
Egy pillanatig mozdulatlanul várt. A  Pike-birtokon

szokatlan csend honolt. Nem szaladgáltak mókusok a fák
között, nem sugdostak titkokat a madarak, nem
kémkedtek a fűszálak közt a békák. Ha egy paranormális
nyomozó el akarja érni, hogy Lia szelleme elmenjen,
először is meg kell találnia őt.

Ross csendben, a gondolataiba merülve sétált vissza az
autóhoz. Lia nem volt ott; azt érezte volna. Akárkit is
bérelt fel Van Vleet, az illető mindössze annyit tud, hogy



egy szellem jár erre – de azt nem tudhatja, hogy Lia az.
Végtére is Rosson kívül senki más nem látta.

Mi lenne, ha Ross szolgáltatna neki egy szellemet,
valaki mást, akit elűzhetne a birtokról?

Erre megszaporázta a lépteit, és egyenesen az
autójához sietett. Már több mint egy kilométerre lehetett
a ház körüli tisztástól, amikor egy rózsaszirom lehullott a
csillagtalan égből, és Ross hátrahagyott lábnyomába
libbent.

Meredith nem is álmodhatott volna kellemesebb napról:
huszonöt fok, ragyogó, kék ég, és a bevásárlóközpontban
egy augusztusi naphoz képest kifejezetten kevesen
lézengtek. Lucy teljesen abbahagyta a gyógyszer szedését
– amely semmit sem javított az állapotán  –, és ezt
mindenképpen meg kellett ünnepelni.

Lassan lődörögtek, mert ott volt velük Ruby is, aki
túlságosan büszke volt, hogy panaszkodjon a fájós
csípőjére, Meredith azonban észrevette, hogy minden
egyes lépésnél összerándul az arca. Az állatkertben
megnézték az új óriáspandákat, a Természettudományi
Múzeumban megcsodálták a Hope-gyémántot, a Nemzeti
Légi- és Űrmúzeumban pedig megvizsgálták, milyen a
Hold. Most épp az utcán sétáltak a parkoló felé, egy-egy
tölcsér fagyival a kezükben.

–  Szerintem – szólalt meg Meredith – a
mennyországban az utcák csokoládéval vannak
kikövezve.



– Ez is csak azt bizonyítja, hogy a mennyben nincs pára
meg forróság – mutatott rá Ruby. – Ami plusz egy csillagot
ér az útikalauzban.

Egy család közeledett feléjük – a fényképezőgépeikből
meg az FBI-os pólójukból ítélve turisták lehettek. Ahogy
elhaladtak mellettük, folyóként kettéváltak Meredith,
Ruby és Lucy körül, majd újra összetalálkoztak.

– Anya, lenne egy kérdésem – kezdte Lucy, aki egész álló
nap kérdésekkel bombázta Mereditht, például hogy
hogyan vécézhettek a múzeumban látott dinoszauruszok,
vagy hol húzza meg magát az amerikai elnök, amikor a
sok turista elárasztja az otthonát. – Miért nem mentél
soha férjhez?

Meredith megtorpant. Az élet nagy dolgait egyszer a
saját laboratóriumában magyarázta el Lucynak: élő
spermiumokat mutatott neki, valódi petesejtet, valamint a
létrejött embriót, amelyből aztán a magzat lesz.
Tudományos szempontból a szerelemnek semmi köze a
szaporodáshoz. Az apa nem több egyszerű donornál, és ez
Meredith számára teljesen rendben is volt.

Ruby Lucy feje fölött jelentőségteljes pillantást küldött
Meredith felé.

–  Hát, nem volt szükségem rá, hogy férjhez menjek.
Mert te már ott voltál nekem.

Lucy az égnek emelte a szemét.
– Anya, egy férj nem csak gyerekcsinálásra jó. Ha lenne

férjed, talán többet lennél otthon.
– Tudod jól, miért dolgozom ilyen sokat…



–  Miattam, igaz? – Lucy elfordult. – Senki nem akar
olyan nőt feleségül venni, akinek már van gyereke.

–  Lucy, ez nem így van! – Meredith a karjánál fogva
megragadta Lucyt, és egy pad felé húzta. – Kicsim… –
kezdte, de Lucy éles sikolya beléfojtotta a szót.

–  Ne ülj rá! – Lucy hátrálni kezdett, a járókelők pedig
kíváncsian fordultak felé. – Anya, mi a baja annak a
fiúnak?

A padra mutatott, ahol nem volt senki.
– Lucy, mi a baj?
Lucy szeme hatalmasra tágult, a tekintetében rémület

ült.
–  Ott ül egy fiú olyan börtönruhában, amilyeneket a

rajzfilmeken is hordanak. És az a néni teljesen kopasz, a
kisgyerekek meg… csontvázak, mégis mozognak. Nem
látod őket?

–  Segíthetek valamiben? – kocogtatta meg Meredith
vállát egy férfi.

– Minden rendben – szólt hátra nyersen Meredith, de a
szemét nem vette le Lucyról. – Vegyél egy mély levegőt, és
mondd el, mit látsz!

A férfi mindenáron segíteni akart, úgyhogy nem hagyta
annyiban.

– Megyek, hívok egy őrt! – vetette oda, és elszaladt.
Meredith felpillantott, és még látta, ahogy a férfi belép

az előttük álló épületbe: a Holokauszt-emlékmúzeumba.
– Ők azok – nyöszörgött Lucy –, akik itt ragadtak.



Eli zsebébe szinte lyukat égetett a hivatalos engedély a
Pike-birtokon eltemetett holttestek exhumálására, de
egyelőre úgy őrizgette, akár egy amulettet, hogy mindig
emlékeztesse arra, mit csinál, és miért. Frankie DNS-
vizsgálata nagyot fordított a nyomozás menetén. Ha
valóban Szürke Farkas volt Cecelia Pike apja, akkor nagy
valószínűséggel nem folytattak viszonyt egymással.
A gyógynövényes erszény és a pipa is ajándék lehetett. Eli
azonban továbbra sem szabadult a gyanútól, hogy Pike
lehet a gyilkos. Szürke Farkast akkor engedték ki a
börtönből, és ő nyomban felkereste a lányát, akit
mindaddig nem ismert. Ha Cecelia megtudta, hogy
valójában ki az apja, valószínűleg nem árulta el a titkot a
férjének – így amikor Spencer Pike rájött, hogy a felesége
egy indiánnal találkozgat, téves következtetésre jutott.
Vagy talán megtudta, honnan származik a felesége, és
mivel igencsak féltette a karrierjét, úgy döntött, hogy
megszabadul a bizonyítéktól.

Akárhogyan is történt, az abenakik joggal emeltek
panaszt a birtokon található temetkezési hely miatt.

Eli hajnalban a Winooski folyó partján talált rá a
békésen horgászó Az Thompsonra. Az öregember csontos
válla lassan mozgott az ing anyaga alatt, ahogy feltekerte
a zsinórt, majd újra a vízbe dobta.

–  A  nagyapám egyszer kifogott egy tokhalat a
Champlain-tóból – szólalt meg Eli Az mögé lépve.

– Igen, a tóban sok van belőle – bólintott Az.
– Maga is fogott már?



Az megrántotta a vállát.
–  Anyám mesélte, hogy a nagyapám a kenujához

kötötte, és hagyta, hogy a hal húzza őt, aztán amikor a hal
kifáradt, kihúzta a partra, és agyonvágta.

– A türelem a legjobb csali – helyeselt Az.
Eli csendben nézte, ahogy az öreg egy újabb halat dob a

szákjába, aztán megszólalt:
– Szükségem lenne a segítségére. Kiderült, hogy Cecelia

Pike félig abenaki volt.
Az a csalis doboz fölé hajolva egy pillanatra

elbizonytalanodott.
– Abenaki – ismételte halkan. – Az abenakikat a hajnal

földjéről nevezték el. Gondolja, hogy a hajnalt mások is
ugyanolyan gyönyörűnek találják, mint mi?

Eli tudta, hogy az öregember nem vár választ.
–  Gondolom, van valamiféle… nos, valamiféle

szertartás. Úgy értem, valahova át lehet szállítani Ceceliát
és a lányát, igaz?

– És mi lesz a birtokkal? – pillantott fel Az.
– Nem tudom – ismerte be Eli.
Úgy tűnt, az öreg megelégedett a válasszal.
– Rendben – biccentett –, majd én gondoskodom róluk.

–  Nem olyat kérek – mondta Ross a kis vegyesbolt
pénztárosának. A  zöld hajú kamasz lánynak olyan
rengeteg pirszing sorakozott a szemöldökében meg az
orrában, hogy Ross eltűnődött, mennyi víz folyhat be a
lyukakon zuhanyzás közben. – Meritet szeretnék.



Kifizette a cigarettát, és türelmesen várta, hogy a lány
kiszámolja a visszajárót. Aztán felnyitotta a dobozt, hogy
rágyújtson, de véletlenül leejtette a gyufát, amely a
mögötte várakozó fickó lábához esett. Az illető lehajolt,
hogy felvegye.

–  Köszönöm – hálálkodott Ross, aztán a fickó
felegyenesedett. – Curtis?

–  Ross! – A  korábbi főnökének vékony vonallá
préselődött a szája.

– Hát te mit keresel itt?
–  Szerintem pontosan azt, amit te. Egy bizonyos

szellemet.
Ross térde elgyengült. Ezek szerint Rod van Vleet

tényleg felbérelt valakit, hogy megszabaduljon a
szellemtől… és épp Ross adta neki a tippet.

– Curtis, ide figyelj…
– Nem, te figyelj ide, te szemétláda! Amikor felvettünk,

aláírtál egy megállapodást, hogy nem csinálsz
konkurenciát, és ne hidd, hogy nem foglak bíróság elé
rángatni, ha úgy döntesz, hogy beleköpsz a levesembe. Te
amatőr vagy, Ross. Halvány fogalmad sincs, hogy kell ezt
a show-műsort csinálni.

Ross szája kiszáradt.
– Ez nem show-műsor.
–  Most már az lesz. – Curtis az ujját Ross mellkasának

bökte. – Megtalálom azt a szellemet, megszabadulok tőle,
és nekem lesz a legnagyobb nézettségem!

Ezzel faképnél hagyta Rosst, odavetett a pénztárosnak



egy egydolláros bankjegyet, kikapott a pulton álló
kosárból egy kiszáradt bagelt, majd becsapta maga
mögött az ajtót.

– Valami nincs rendben a palinál, igaz? – szólalt meg az
eladólány, és a nyelvkarikáját az alsó fogához koccantotta.

– Ja.
Ross cigarettára gyújtott, mélyet szippantott, és kilépett

a bolt tornácára. A vakító fényben hunyorogni kezdett. Az
1950-es éveket idéző benzinkút mögött, a távolban feltűnt
a városka a fehér templomtoronnyal. Kivehető volt a
kőfejtő dombja és a Champlain-tó völgye. Ez az a világ,
amelyet Lia is olyan jól ismert.

Szüksége lesz tükrökre, damilra, hangszórókra és
elemekre, no meg Shelby laptopjára. Ha Curtis
mindenáron el akar innen üldözni egy szellemet, Ross
majd tálcán kínál neki egyet.

Csakhogy az nem Lia lesz.

Duley Wiggs húszéves volt, és pontosan nyolc napja
dolgozott rendőrtisztként, amikor Cecelia Pike-ot
meggyilkolták. Most már az Alzheimer-kór kezdeti
stádiumában járt, és a lányával, Geraldine-nal együtt
Vermont állam északkeleti csücskében élt.

–  Vannak jobb, és vannak rosszabb napok – mesélte
Geraldine Elinak, aki a verandára nyíló üvegajtónak dőlt.
Duley a verandán üldögélt a kerekesszékében. – Néha
már azt sem tudja, mire való a kanál.

Eli Geraldine-t magában leginkább egy teafilterhez



tudta hasonlítani, amelyet újra meg újra felhasználtak, és
végül már teljesen elvesztette az ízét.

– Nagyon köszönöm, hogy beszélhetek vele.
–  Beszéljen vele, amennyit csak akar – vonta meg a

vállát Geraldine. – De mindent összezagyvál. A  maga
helyében azért fenntartásokkal kezelném, bármit is állít.

Eli bólintott, és Geraldine után kilépett a verandára.
– Apa! – kiáltott Geraldine, mintha az apja még süket is

lenne. –  Apa, látogatód jött. Eli Rochert nyomozó
Comtosookból. Még emlékszel, hogy régebben
Comtosookban éltél?

– Régebben Comtosookban éltem. – Duley elvigyorodott,
és az arca finom porcelánként töredezett szét.
Barátságosan kezet rázott Elijal.

–  Üdvözlöm, Duley! – Eli az egyenruháját vette fel,
hátha ezzel jobban felfrissítheti az öreg emlékezetét. –
Lenne néhány kérdésem.

– Miranda, hagyd a férfiakat magukra, kérlek! – fordult
a lányához Duley.

– Geraldine vagyok, apa – sóhajtott a lánya, majd eltűnt
a házban.

Eli helyet foglalt.
–  Nem tudom, emlékszik-e még gyilkossági ügyekre

abból az időből, amikor Comtosookban dolgozott.
–  Gyilkosság? Persze, még szép! Rengeteg gyilkossági

ügyünk volt. Vagyis nem voltak valódi gyilkosságok.
Inkább betörések. Igen, azokra emlékszem. Egy csomó
betörés volt a negyvenes években. Kiderült, hogy



mindegyiket két tinédzser követte el, akik Bonnie-nak
meg Clyde-nak képzelték magukat.

– De a gyilkosságok…
–  Volt egy – bólintott Duley. – Azt hiszem, senki nem

felejtheti el azt, ami Cissy Pike-kal történt. Ismertem őt
személyesen. Együtt jártunk iskolába. Pár évvel fiatalabb
volt nálam. Csinos fruska volt, és az esze is vágott. Az
apjától örökölte. Űrhajós volt.

– Egyetemi professzor volt, Duley.
–  Én is ezt mondtam – ráncolta a homlokát bosszúsan

az öregember. – Figyel rám egyáltalán?
– Igen, persze. Elnézést. Szóval… a gyilkosságról beszélt

éppen…
–  Cissy valami egyetemi nagykutyához ment hozzá.

Pike-hoz. Önelégült pojáca volt, ha érti, mire gondolok. De
Cissyt a tenyerén hordozta. Amikor odaértünk (a
rezidenciához, miután kihívott bennünket), hát, még
életemben nem láttam felnőttet úgy bőgni, mint egy
kisgyerek. – Duley a fejét ingatta. – Aztán a szemünk
láttára maga ellen fordította a puskáját.

– Duley – emlékeztette kedvesen Eli –, Spencer Pike nem
követett el öngyilkosságot.

– Öngyilkosság? Igen, az is volt. Az ötvenes évek végén a
postán volt egy túszejtéses történet. – Duley megdörzsölte
a homlokát. – Néha… néha minden összekavarodik itt
bent.

– Megértem. – Eli a kezében pörgette a sapkáját. Talán
nem is volt olyan klassz ötlet idejönni.



– A halottkém az újszülöttet is fel akarta boncolni.
– Komolyan? – kapta fel a fejét Eli.
– Igen. De Olivette (ő nyomozó hadnagy volt akkoriban)

nem hagyta, hogy kiássa a sírt. Azt mondta, feleslegesen
nem okozunk fájdalmat olyan tiszteletre méltó embernek,
mint Spencer Pike.

–  Ezek szerint az újszülöttet már eltemették, mire
odaértek?

–  Igen. Odébb, az erdőben. Friss hant volt, még
virágokat is tettek rá. Pike azt mondta, hogy a csecsemő
halva született, és ezen a felesége nem tudta túltenni
magát. Azért temette el az újszülöttet, hogy a felesége
megnyugodjon.

–  Nekem azt mondta Pike, hogy a feleségét és a
gyermekét ugyanazon a napon temette el.

–  Nem, az nem lehet. Én ott voltam Cissy Pike
temetésén. Nem voltunk sokan: én, Olivette, Cissy apja
meg Pike. Épp annyian, hogy le tudjuk engedni a sírba a
koporsót. Jó nagy port kavart az ügy akkoriban… Pike
látni sem akart senkit, még a templomi közösségből
érkező asszonyoknak sem hagyta, hogy ebédet vigyenek
neki. Pedig nagy hasznát vette volna a segítségnek, hiszen
nem volt mellette a lány. Cissyt az újszülött sírja mellé
temette el.

–  Pike elmondta, miért hívta ki olyan későn a
rendőröket? – faggatózott Eli.

–  Á, nem is volt rá szükség. Csak úgy bűzlött az
alkoholtól. Előző este jól berúghatott. – Duley a ház felé



kémlelt. – Tudja, nekem három lányom van, de el sem
tudom képzelni, milyen érzés lett volna, ha az egyikük
halva születik. Szerintem Pike csak enyhíteni akarta a
fájdalmát. Mindenesetre alaposan kiüthette magát… meg
sem hallotta, hogy valaki betör a házba, kirángatja a
feleségét, és feldúlja az otthonát. Mire magához tért, már
késő délelőtt lehetett. Épp ebédidő előtt hívott bennünket,
amit nem is bántam, legalább nem volt, ami
kikívánkozott volna a gyomromból, amikor megláttam
Cissyt.

Wesley szerint Cecelia holttestét hosszú órákkal
korábban vágták le.

Eli úgy forgatta az agyában ezt a gondolatot, mint egy
üveggolyót.

– Meséljen Szürke Farkasról!
– Sunyi egy gazfickó volt. Tudja, cigány volt… persze ma

már őslakosnak neveznénk a fajtáját. Úgy hazudott és
lopott, mintha így született volna. Mindenki ismerte őt
meg a családját. Akkoriban szabadult a börtönből, ahol
gyilkosságért ült. Pike elmondása szerint Cissyt már hetek
óta zaklatta. Minden stimmelt: Szürke Farkas személyes
tárgyai, amiket a helyszínen találtunk, a felforgatott
szobák és a jó nagy lyuk az alibijében. Az, hogy a
gyilkosság után nyomtalanul felszívódott, természetesen
csak még inkább megerősítette a gyanúnkat.

–  Igen, nem is értem, hogy tűnhetett el nyomtalanul –
vakarta meg a fejét Eli.

Az öregember elvörösödött.



–  Az… az az én hibám lehetett. Tudja, mindössze egy
hete dolgoztam a rendőrségnél, és azt hittem, ha
megtalálom, és bilincsbe verve berángatom a
rendőrőrsre, mindenki hősként fog ünnepelni. Szóval az
éjszaka közepén elindultam, mint Kolumbusz.

– Columbo?
–  Igen, ő. Egy kocsmában meg is találtam Szürke

Farkast, és bevittem kihallgatni. Olivette viszont kis híján
szétrúgta a seggemet… azt mondta, még nincs elég
bizonyítékunk, hogy letartóztassuk az elkövetőt, és ha
behozom a fickót kihallgatásra, csak gyanút fog. Egy kicsit
megdolgoztuk, ahogy akkoriban szoktuk csinálni, de nem
volt hajlandó beismerni, hogy ő tette. Olivette aztán
ráállított, hogy figyeljem, merre jár, és mit csinál… –
Duley a hátsó kert felé, a távolba bámult. – Én pedig szem
elől tévesztettem. Egyik percben még ott volt, a másikban
pedig mintha a föld nyelte volna el. – Megnyalta a száját,
előredőlt, és suttogóra fogta. – Nekem egyébként megvan
a saját elméletem arról, mi lett vele.

– Komolyan? – hajolt közelebb Eli.
–  Szerintem… – Duley tölcsért formált a kezéből Eli

fülénél. – Szerintem volt egy másik fegyveres is, aki
fedezte Oswaldot a gyilkosságnál. – Hátradőlt, és a karját
elégedetten fonta össze a mellkasán. –  Ugye érti, amit
mondok?

– Tökéletesen – sóhajtott Eli.

Amikor Ethan felébredt, kint még mindig világos volt.



Résnyire elhúzta a sötétítőrolót, és behunyta a szemét
úgy, ahogy a nagybátyjától tanulta: hogy közben a hatodik
érzékével a ház apró neszeit is meghallja.

Az anyja a könyvtárban dolgozott, amit Ethan egy
cseppet sem bánt. Az utóbbi időben rettentő nehéz volt
elviselni őt. Mindenbe belekötött, bármit is tett Ethan – ha
kifordítva dobta a szennyeskosárba a ruháit, vagy ha túl
sokat lógott a neten. Ethan valószínűleg könnyen
a  szívére vette volna az anyja viselkedését, ha nem lett
volna szemtanúja, hogy Ross bácsival is éppilyen undokul
viselkedik – no meg azokkal a szerencsétlen
telemarketingesekkel, akiknek a hívólistáján a Wakeman
család is szerepelt, illetve a szomszéd kölyökkel, aki
baseball-labdával véletlenül bedobta a garázsablakot.

–  Mi a fene bajod van? – kérdezte tegnap éjjel Ross
bácsi, amikor épp együtt reggeliztek.

Az anyja olyan nagy igyekezettel próbált kibújni a
kérdés alól, hogy megégette a kezét a tűzhelyen, és sírva
fakadt.

– Látod, mit tettél velem? – kiabálta.
Valami tutira nem stimmelt vele.
Ethan felkelt az ágyból, és felvette a tegnapi ruháját,

amely még mindig ott hevert a földön (igen, tényleg
bosszantó, ha kifordítva dobja le, most ő is
megtapasztalta). Halkan kinyitotta az ajtót, és a folyosón a
nagybátyja szobájához lopakodott. Az ajtó zárva volt. Ross
bácsi azóta zárva tartotta, amióta elkobozta az anyja
számítógépét. Talán azon ügyködött, hogy betörjön a



Pentagon rendszerébe, vagy valami ilyesmi. Ross
bácsinak elvileg vigyáznia kellett volna Ethanre, igaz,
neki meg elvileg aludnia kellene.

A  földszinten Ethan magára kanyarította a kabátját, a
baseballsapkáját, megszokásból bekente naptejjel a kezét
meg az arcát, aztán kisurrant az oldalsó ajtón, azon,
amelyik nem nyikorgott.

A nap belecsókolt a nyakába. Ki gondolta volna, hogy a
délután is ilyen ragyogó lehet? Ethan a hóna alá kapta a
gördeszkáját, végiggyalogolt a kocsifeljárón, az utcán
jobbra fordult, aztán letette a deszkát, és gurulni kezdett.
Egyszer csak egy fiatal srác süvített oda mellé egy BMX-
szel, a fején egy hátracsapott napellenző pánttal.

–  Szia! – szólt oda a fiú, mintha Ethan egy egyszerű,
hétköznapi srác lenne.

–  Szia! – felelte Ethan. Majd kiugrott a bőréből
izgalmában, hogy valaki szóba állt vele.

– Menő a deszkád.
– Köszi.
– De mi ez a sok téli gönc?
Ethan megrántotta a vállát.
– És mi ez a fura sapka? – kérdezett vissza.
A srác megpörgette a kerekeket.
– A gördeszkapályára megyek. Jössz?
Ethan igyekezett fapofát vágni, de rettentő nehéz volt,

amikor ilyesmi történt vele. Most döbbent csak rá, hogy
az ember akkor kezd igazán élni, amikor kilép a világba,
és mások is észreveszik.



–  Oké, legyen – egyezett bele közönyösen, de a szíve
mélyén majd szétfeszítette a boldogság. – Úgysincs jobb
dolgom.

Mi lett volna, ha megcsókolja Elit?
Három nap elteltével Shelby képtelen volt a gondolatai

mélyére suvasztani a kérdést: folyton ott motoszkált a
fejében. Újra meg újra végigjátszotta magában azt a
gyötrelmes pillanatot, amikor Eli meg ő beszorultak arra
a szűk kis helyre. Minden részletre emlékezett, még arra
is, milyen illata volt Eli bőrének, és milyen apró heg bújik
meg a jobb füle mögött. Shelby az ágyában fekve
eljátszott a gondolattal, hogyan szerezhette a sérülést Eli:
bárányhimlős volt; összeverekedett valakivel egy lány
miatt; esetleg ráesett a hokikorcsolya élére.

Frankie Martine. Shelby sejtette, hogy ha valaki így néz
ki, akkor nem számít, hogy fiús a neve.

Kitartóan győzködte magát, hogy nem féltékeny,
komolyan nem az. Először is, alig ismerte Eli Rochertet.
Másodszor, Shelby korlátozott tapasztalatai azt mutatták,
hogy a szerelem önző – a vágyakról szól. Az ő szemében a
skála túlsó végén, az önző szeretet ellenpólusaként az
anyai, önfeláldozó szeretet állt. Ő  teljesen odaadta
önmagát Ethannek, és már semmi nem maradt belőle,
amit másnak adhatna. De, érvelt magában, mi van, ha a
szeretet kifogyhatatlan kút, amely újra meg újra
megtelik?

Vajon Eli és Frankie Martine együtt töltötték az elmúlt



hetvenkét órát?
Shelby az olvasószolgálatos pultnál ült, kezét a

billentyűzet fölött tartotta, mintha arra számítana, hogy
bármelyik pillanatban odaléphet hozzá az egyik látogató
egy különös kérdéssel: Hogyan szűri ki a tüdő a szén-
dioxidot? Hogyan haltak ki a dinoszauruszok? Hány
világkupát nyert meg a Yankees? Shelby az összes választ
ismerte. Csak a kérdéseket félt feltenni.

De már vacsoraidő volt, és az utolsó látogató is több
mint két órája elment. Shelbynek hétig maradnia kellett,
hiába tudta, hogy senki nem fogja rányitni az ajtót.
Csüggedt sóhajjal hajtotta fejét az asztalra. Akár örökké
így maradhatna, úgysem jön be sem Eli, sem Watson.

Ennek ellenére nagy reményekkel ugrott fel, amikor
megszólalt a könyvtárajtó fölé szerelt csengettyű.

–  Ó, te vagy az! – szólt csalódottan, amikor a jegyző
betámolygott egy jókora, sárgás doboz súlya alatt, amely
majdnem akkora volt, mint ő maga, és ez mindent
elmond.

– Mondhatom, szép kis fogadtatás! – fújtatott Lottie, és
piszkos kezét a szoknyájába törölte.

– Én csak… Valaki másra számítottam.
–  Arra a jóképű zsarura? – vigyorgott Lottie. – Nem

tudom, láttam-e már bármit is, ami ennyire
étvágygerjesztő, ugyanakkor teljesen kalóriamenetes!

Shelby felkacagott, megkerülte az asztalt, és segített
Lottie-nak a pultra emelni a dobozt.

– Hidd el, Lottie, az ember vérnyomásának viszont nem



tesz jót. Na és mit hoztál?
–  Tegnap kicserélték a kazánt, és előkerült

harmincdoboznyi feljegyzés, aminek még csak a
létezéséről sem tudott senki… ebből is látszik, milyen
őskövület volt a kazánunk. Szóval eszembe jutott, hogy
titeket a harmincas években történtek érdekelnek. Arra
gondoltam, talán szeretnéd átfutni az iratokat azzal a
nyomozóval. – Sokatmondón vonta fel a szemöldökét. –
Kerekíthetnétek belőle egy jó kis közös esti programot.

Shelby felnyitotta a dobozt, és a sok portól elfogta a
köhögés. Többtucatnyi összegöngyölt papírtekercs feküdt
benne.

– Tervrajzok? – tűnődött. Kitekerte az egyik papírt, és a
két végét egy-egy ifjúsági regénnyel nyomtatta le.



 

Úgy tűnt, az volt a cél, hogy összekapcsolják az
alkoholistákat, a testi fogyatékosokat, a szexuális
bűnelkövetőket, a törvénytelen gyermekeket és a
bűnözőket. Gyengeelméjűek intézetében. Gyengeelméjű.
Feltehetően gyengeelméjű. Az ábra alapján azt gondolná az
ember, hogy az összes baj továbbadódik a következő
generációkra, és a bajok gyökere az a két szerencsétlen
ember, akik hajdanán összeházasodtak és gyermeket
nemzettek. Egy másik ábra egy oszlopdiagram
formájában „társadalomba illeszkedő” és „társadalomba
nem illeszkedő” kategóriába sorolta a családtagokat.



Társadalomba illeszkedő: azok, akik kívánatos
állampolgároknak tűnnek – törvénytisztelők, önellátók, és
még társadalmi munkát is végeznek. Társadalomba nem
illeszkedő: elmebetegek és öngyilkosok. Bizonytalan: azok,
akik nem mutatják biztos jelét bármilyen
fogyatékosságnak, mégsem jellemző rájuk a társadalom
által elvárt viselkedésmód, illetve azok, akikről elegendő
információ hiányában nem állapítható meg, mely
kategóriába tartoznak.

– Lottie – emelte fel a fejét Shelby. – Hol találtad ezeket?
Kitekert még egy ágrajzot, amelyet az előző tetejére

fektetett. EGY CIGÁNY CSALÁD GENETIKAI ÁGRAJZA, DELACOUR

CSALÁD. Egyszer csak a padlóra hullott egy kézzel írt
üzenet. „Megmondani Harrynek: a szexuális viselkedés
zavara az Y-kromoszómával öröklődhet. A  táblázatokat
fel lehetne használni a sterilizációs törvény vitájánál?”
A levélpapír tetején ott díszelgett a fejléc: Spencer A. Pike
antropológiaprofesszor, Vermonti Egyetem.

A  dobozban a rengeteg családfa meg a levelezések
mellett gyöngybetűkkel írt feljegyzések voltak, amelyek
első ránézésre esettanulmányoknak tűntek. Ez utóbbiak
azokat az embereket mutatták be, akik az ágrajzokon is
szerepeltek: Mariette, a tizenhat éves javítóintézeti lány a
múltban számtalanszor követett el kisebb lopást,
dührohamok jellemezték, abnormális mértékben
érdeklődött a szex iránt, és ápolatlan volt. Oswaldnak
sötét volt a bőre, sunyi a tekintete, a törzse vándorló
életmódját folytatta, és egy törvénytelen kapcsolatából



hét év alatt hét fogyatékos gyermeke született. Shelby
megtalálta a Vidéki Élet Vermonti Bizottságának negyedik
évi jelentését, amely magától szétnyílt egy szamárfüllel
jelölt lapnál, a H. Beaumont és S. A. Pike által írt cikknél.

– „A degenerált jellemzőket az utódlás során nem lehet
kiküszöbölni – olvasta fennhangon Shelby –, ugyanakkor
megfelelő partner választása esetén enyhíteni lehet a
különféle fogyatékosságokat.”

– Eugenika – olvasta Lottie, aki egy másik éves jelentést
tartott a kezében. – Mi a fészkes fene az?

–  Az a tudományág, ami az utódlás kontrollálásával
igyekszik javítani az örökletes tulajdonságokat.

– Úgy érted, mint a marháknál?
– Igen – bólintott Shelby. – Csak itt emberekről volt szó.

Eli kilenckor fejezte be a műszakot, de már évekkel
ezelőtt megrögzött szokásává vált, hogy mielőtt hazament
volna, még mindent ellenőrzött – mintha gondosan
betakargatta volna a városkáját elalvás előtt. Miután
meggyőződött róla, hogy minden a lehető legnagyobb
rendben van, rendszerint egyenesen hazament… ma este
azonban folyton Cecelia Pike gyilkosságán járt az esze, és
nem érezte úgy, hogy nyugodt szívvel letehetné a munkát.

Watson társaságában céltalanul végigautózott a
kőfejtőhöz vezető bekötőúton. Hiába oldja meg ezt az
esetet, nem fog hivatalos dicséretet kapni. Nem fogja
feltámasztani Cissy Pike-ot. És nem lesz olyan ügyész, aki
bíróság elé állítana egy súlyos májbetegségben szenvedő,



kilencvenéves aggastyánt. Akkor miért olyan fontos ez az
egész?

Watson odafordult, és megbökdöste Eli karját.
– Nagyon hideg van kint, nem húzom le az ablakodat –

szólt oda neki Eli.
Csakis arról lehetett szó, hogy Cissy Pike esete mélyen

elgondolkodtatta őt arról, mit jelent a kötődés – a család, a
szerelem, a származás –, és mekkora árat fizet az ember,
ha eltitkolja az igazságot. Nyomozóként jól tudta, hiába
gondoljuk, hogy jól ismerünk valakit, az illető bármikor
meglephet a viselkedésével. Most már arra is rájött, hogy
önmagunknak is legalább ekkora meglepetést
okozhatunk.

Eli mindenképpen ott akart lenni a szertartáson,
amikor Az Thompsonék kiássák Cissy Pike és a gyermeke
földi maradványait. Nem azért, mert rendőrként érintett
a nyomozásban, hanem mert Cissyhez hasonlóan ő is félig
abenaki. És mert Cissyhez hasonlóan ő is tudja, milyen
érzés ezt gondosan titokban tartani.

Watson az anyósülésen közelebb húzódott Elihoz, és a
nyakába fúrta az orrát.

–  Jó, jó! – Eli megadta magát, és leengedte Watson
ablakát. Watson imádott így utazni, szerette, ahogy a
menetszélben apró szárnyakként csapkodtak a szája
bőrlebernyegei. Egyszer csak feltartotta az orrát, és
vonyítani kezdett. – Jézusom, Watson, az emberek
alszanak!

A  kutya erre még hangosabban szűkölt, felállt az



ülésen, és a farkát Eli arca előtt csóválta. Eli nem akart
balesetet, inkább lehúzódott az útról. Amint megálltak,
Watson kiugrott a nyitott ablakon, odaszaladt a kőfejtő
keleti falát övező kerítéshez, vad ugatásba fogott, majd
felágaskodott, és a mellső mancsaival a drótkerítésbe
kapaszkodott. A másik oldalon egy kesztyűt viselő gyerek
közeledett. Igen, hideg volt, de ennyire azért nem. Eli
hunyorogva próbálta kivenni a vonásait a baseballsapka
alatt, de csak annyit látott, hogy a bőre olyan halványan
ragyog a sötétben, mint a hold.

– Ethan? – kiáltott.
A fiú közelebb lépett.
– Ó! – sóhajtott csalódottan, és Eli szeme láttára roskadt

magába. – Maga az!
– Mit keresel te itt? Ki engedett be a kőfejtőbe?
– Én magam.
– Az anyukád tudja, hogy itt vagy?
– Persze – bólintott Ethan.
Eli tudta, hogy másnap hajnalban robbantások lesznek

a bányában – biztonsági okokból mindig előre jelezték a
rendőrségen –, mint ahogy azt is, hogy nem jó ötlet Ethant
a robbanóanyagok közelébe engedni.

– Mássz ki! – adta ki az utasítást.
– Nem.
–  Ethan, ha kell, simán átmászom a kerítésen, és

kicibállak onnan.
Ethan egy lépést hátrált, és Eli egy pillanatig azt hitte,

fogja magát, és elinal. Ethan azonban átdobta a



gördeszkáját Elinak, aztán a kerítés felé lódult. Ügyesen
felmászott rá, akár egy pók, és amikor a túloldalon Eli
mellett földet ért, odanyújtotta neki a két csuklóját.

– Gyerünk, bilincseljen csak meg birtokháborításért!
Eli elfojtott egy mosolyt.
–  Talán most az egyszer kivételt tehetek. Feltételezem,

hogy ez az első törvénysértésed. – Eli a kocsi felé indult. –
Elmondod, hogy kerültél ide?

– Elindultam otthonról, és valahogy itt kötöttem ki.
Eli tekintete Ethan kesztyűs kezére tévedt.
–  Anyu nem mondta magának? – kérdezte keserűen a

fiú. – Tiszta nyomi vagyok.
–  Nem mondott semmit. – Eli úgy tett, mintha egy

cseppet sem érdekelné, Ethan akar-e vele beszélgetni,
vagy sem. Letette a földre a fiú deszkáját, a terepjáró
hátuljához lépett, és füttyentett egyet Watsonnak. – Akkor
szia!

Ethannek tátva maradt a szája a csodálkozástól.
– Csak úgy itt hagy?
– Miért ne tenném? Az anyukád tudja, hogy hol vagy.
– Szóval elhitte, amit mondtam?
– Miért ne hittem volna? – vonta fel a szemöldökét Eli.
Ethan válaszképp bedobta a gördeszkáját a terepjáró

hátuljába, és bemászott az anyósülésre. Eli gázt adott, és
elindultak.

–  Amikor megszülettem, az ujjaim között hártya volt –
mesélte Eli, és érezte, hogy Ethan tekintete a
kormánykeréken nyugvó kezére vándorol. – Az



orvosoknak kellett szétválasztani az ujjaimat.
–  Hű, az durva – mondta Ethan, és elvörösödött. –

Bocsánat.
– Ugyan már, nem számít. Egyszerűen ilyen voltam. De

ez soha nem tartott vissza attól, hogy azt csináljam, amit
csak szeretnék.

– Nekem XP-m van. Ez olyan, mintha allergiás lennék a
napra. Ha napközben csak egy percre is kimegyek a
szabadba, csúnyán megég a bőröm. És emiatt én sajnos
nem csinálhatom azt, amit csak szeretnék.

– Miért, mi lenne az?
–  Szeretnék fürdőnadrágban úszni egyet, és a napon

megszárítkozni. Sétálni egyet napközben. És iskolába
járni. – A fiú Elira pislantott. – Haldoklom.

– Mint ahogy mindenki más.
– Igen, de nekem bőrrákom lesz. Mert mielőtt még bárki

tudta volna, mi bajom van, elég sokat voltam a napon.
A legtöbb XP-s gyerek huszonöt éves kora előtt meghal.

Eli érezte, hogy a gyomra kis csomóba ugrik össze.
– Talán épp te leszel az, aki túléli.
Ethan jó ideig némán bámult ki az ablakon, aztán

megszólalt.
–  Korán keltem fel, és senkit nem láttam otthon,

úgyhogy kisétáltam az utcára. A  sulihoz mentem
gördeszkázni, de a többi gyereknek haza kellett menni
lefeküdni. Én meg még csak fáradt sem voltam, mert
egész nap aludtam. Továbbindultam, és egyszer csak
ideértem. Tényleg nyomi vagyok – ismételgette. – Hiába



próbálkozom, nem leszek olyan, mint a többiek.
Eli odafordult hozzá.
– Miből gondolod, hogy másoknak könnyebb?

Ross a billentyűzet fölé hajolva épp azon törte a fejét,
hogyan találhatna ki egy szellemet, de elnyomta az álom.
Amikor felébredt, és a nyelvét végighúzta a fogsorán,
boldogtalanságot ízlelt. Hiába mosott fogat, hiába
öblögetett mentolos szájvízzel, képtelen volt
megszabadulni az édesgyökérre emlékeztető, kesernyés
íztől. Mintha apró kristályok olvadtak volna szét a
szájában, amelyek reménytelenséggel vonták be a
nyelvét. Fintorogva trappolt le a lépcsőn a konyhába,
hogy töltsön magának egy pohár narancslét, aztán
ráeszmélt, hogy teljesen megfeledkezett Ethanről. Éjfél
felé járt az idő, és az unokaöccse valószínűleg hosszú órák
óta ébren volt már.

– Eth? – kurjantotta el magát, de a házban csend volt.
Kipillantott az ablakon, de Shelby kocsija nem állt a

kertben. Ez is különös volt – legkésőbb kilenckor haza
kellett volna érnie. Az üzenetrögzítő gonoszul pislogott rá,
mire sietve megnyomta a gombot.

– Ross, itt Shel. Nyakig benne vagyok valamiben. El sem
hinnéd! Csak mondd meg Ethannek, hogy hamarosan
hazaérek, addig is kérlek, maradj vele otthon… Rengeteg
mesélnivalóm van!

Szóval Ethant nem Shelby vitte el. Ross feltépte az ajtót,
de Ethant nem látta sem az utcán gördeszkázni, sem a



hátsó kertben matatni. Visszaszaladt a házba, kettesével
vette a lépcsőfokokat, és az emeleten benyitott Ethan
szobájába. Az ágy be volt vetve, a pizsama csomóba
gyűrve hevert a padlón. De hol lehetett Ethan?

Ross torkát összeszorította a félelem. Egy átlagos
kilencéves is könnyen bajba kerülhet, de Ethan számára
különösen nagy veszélyeket rejthet a világ.

– Ethan, ez nem vicces! – kiabált. – Azonnal gyere elő!
Tudta, hogy hiába szólongatja, hiszen nincs ott.

A  hálószobájába szaladt a kocsikulcsért, majd lesietett a
földszintre. Ha megtalálja Ethant, mielőtt Shelby
hazaérne, akkor senkinek nem kellene megtudnia, hogy
egyáltalán elkóborolt itthonról.

Épp bevágta magát a furgonjába, amikor egy terepjáró
parkolt le mögötte. Eli Rochert kutyája úgy ugrott ki a
kocsiból, mintha hazaérkezett volna, aztán Ethan is
előmászott. Ross tekintete pillanatokon belül felmérte a
helyzetet: Ethan épségben volt, ráadásul fülig ért a szája.
Aztán úgy érezte, képes lenne puszta kézzel megfojtani a
srácot. A  tekintete Ethanről Elira vándorolt, aki
összefonta a karját, de egy szót sem szólt.

– Elmondanád, merre jártál?
Mielőtt Ethan válaszolhatott volna, Shelby is

megérkezett. A  kocsija csomagtartójában egy hatalmas
doboz volt.

– Hát itt meg mi folyik? – kérdezte.
– Semmi – vágta rá a három fiú egyszerre.
– Akkor mit keres egy rendőr a házamnál éjfélkor?



Eli közelebb lépett.
–  Én, ööö… azért jöttem, mert tudtam, hogy fent lesz.

Ethannel. De amikor idejöttem, láttam, hogy nincs. Hogy
nincs itt.

Shelby kővé dermedt.
– A nyomozáshoz lenne szüksége segítségre?
– Nem, randira akartam hívni.
A  szavak még magát Elit is meglepték. Ethan oldalba

bökte Rosst, aki egy vállvonással jelezte, hogy ő sem tudja,
mi történik. Eli mindenesetre nagyot nőtt Ross szemében,
amikor kiderült, hogy esze ágában sincs bemártani
Ethant.

Shelbyt még annál is jobban felkavarta Eli kijelentése.
Elpirult, zavartan elkapta a tekintetét, végül mégiscsak
Elira nézett.

– Az jó lenne – mondta.
A tekintetük összefonódott, és a világ Ethannel és Ross-

szal együtt megszűnt létezni körülöttük.
– Komolyan? – kérdezte Eli.
–  Mindjárt elhányom magam – horkant fel Ethan, és

besietett a házba.
A távozása megtörte a varázst. Shelby megköszörülte a

torkát, odament a kocsihoz, és felnyitotta a csomagtartót.
– Bevinnéd ezt nekem?
–  Mi ez egyáltalán? – Ross nagy nehezen felemelte a

dobozt, de a lába majd összerogyott a súlya alatt.
–  Történelem – felelte Shelby, és a rövidnadrágjába

törölte a port.



–  A  sterilizációs törvény hivatalos megnevezése az volt,
hogy „Törvény az emberi faj jobbítását szolgáló önkéntes
sterilizációról” – magyarázta Shelby. – 1931. március 31-
én fogadták el. A  harminchárom állam közül Vermont
volt a huszonnegyedik, ahol ilyen törvényt léptettek
életbe. Eddig annyit tudtam meg, hogy Henry Perkins volt
a szellemi atyja azoknak a genealógiai felméréseknek,
amelyek során az adófizetők számára komoly terhet
jelentő családokat térképezték fel… és Spencer Pike meg
Harry Beaumont voltak a legfőbb segítői.

A  konyhapadlón kiteregettek jó néhány családfát, és
most törökülésben ültek körülöttük.

–  Úgy gondolták, hogy a bűnözői hajlamot meg a
különféle fogyatékosságokat éppen úgy a szüleinktől
örököljük, mint a szemünk színét vagy a testmagasságot.
Úgy akarták Vermontot a nemzet büszkeségévé tenni,
hogy minél erősebb génállományt hoznak itt létre. Ami az
ő logikájuk szerint azt jelentette, hogy azoknak az
egyéneknek nem szabadna gyermeket vállalniuk, akik
csak rontanak Vermont génállományán.

– De miért hitt volna nekik bárki is? – csodálkozott Ross.
–  Mert a harmincas évek eugenikusai doktorok,

ügyvédek, tanárok meg bírók voltak. Mint például Oliver
Wendell Holmes, Coolidge elnök vagy Margaret Sanger.
Olyanok, akik őszintén hittek abban, hogy hosszú távon
meghozza a gyümölcsét mindaz, amit tesznek. – Shelby
elővette az állami javítóintézetből, a Waterbury
elmegyógyintézetből és az állami börtönből származó



iratokat. – Elsőként három olyan, tág értelemben vett
családot választottak ki, amelynek tagjai rendszeresen
felbukkantak ilyen-olyan állami intézményekben.
A  Chorea családra azért esett a választásuk, mert újra
meg újra előfordult náluk egy bizonyos neurológiai
betegség, az úgynevezett chorea, vagy vitustánc. A Kalóz
család tagjai csónakokon és vízparti kunyhókban éltek, és
az erkölcstelen életmódjukról meg a nincstelenségükről
voltak ismertek. A  Cigány család folyton vándorolt, és
gyakran került összetűzésbe a törvénnyel… és amúgy
rengetegen voltak. Még csak nem is feltétlenül álltak
rokoni kapcsolatban egymással… az eugenikusok azért
nevezték őket „családoknak”, hogy a ténylegesnél sokkal
szorosabb kötelékeket sugalljanak. Az 1920-as évek során
a programban dolgozó terepmunkások hatezer emberről
írtak jelentést, akiket összesen hatvankét genealógiai
családfába soroltak be. Sterilizálni akarták őket, hogy ne
hozzanak létre hozzájuk hasonló utódokat.

– De ki lehetett olyan naiv, hogy nem látott át a szitán?
Szerintem az érintett családok is rájöttek, mire megy ki a
játék – jegyezte meg Ross.

–  Feltételezem, ha az ember egy sátorban húzza meg
magát tíz gyerekkel, egy fillér nélkül, akkor annyira
meglepődik egy elegáns fehér hölgyemény látogatásán,
hogy gondolkodás nélkül beengedi. És amikor a látogató
megkéri, hogy mutasson képet a gyerekeiről, örömmel
büszkélkedik el velük. Amikor aztán a hölgy a családjáról
kezdi kérdezgetni, sorolni kezdi a jól ismert történeteket.



És közben nem is tudja, hogy a látogatója papírra veti,
milyen rendetlen és mocskos az otthona, és milyen
ostoba, hiszen még a nyelvet sem beszéli rendesen.

Eli elmesélte Rossnak és Shelbynek mindazt, amit
Frankie-től megtudott – szintén a genealógiával
kapcsolatban. És Shelby felfedezése volt a hiányzó
láncszem, amely végül magyarázattal szolgált arra, miért
vezetett gyilkossághoz a tény, hogy Szürke Farkas Cecelia
Pike vérrokona volt. Az eugenikával kapcsolatos mély
meggyőződése miatt Pike szélsőségesen reagálhatott a
hírre, de vajon képes volt-e emiatt gyilkosságot is
elkövetni?

Eli az egyik családfa fölé hajolt. Nehéz volt kisilabizálni,
de könnyű volt megérteni: nemzedékről nemzedékre
adódtak tovább azok a fogyatékosságok, amelyek aztán
célponttá tették ezt a családot. A  családfa alján olyan
férfiak és nők szerepeltek, akiket még Eli is ismert,
akikről tudta, hogy alaposan elbánt velük az élet. Vajon a
balszerencse vagy a szégyen miatt alakult így a sorsuk?

– Hány embert sterilizáltak? – kérdezte Eli.
Shelby a fejét ingatta.
–  Ezt az információt sehol nem találtam meg. 1951-ig

Vermontban kétszáztíz sterilizációról számoltak be,
elsősorban a gyengeelméjűek intézményében, az
elmegyógyintézetben, illetve a börtönben. Természetesen
ezek az emberek eleve azért kerültek ezekbe az
intézményekbe, mert nem olyan életmódot folytattak,
amilyet a társadalom elvárt tőlük. Ha például a vermonti



törvények nem ismerték el a házasságukat, akkor a
gyerekek a gyámügyhöz kerültek, a feleséget erkölcstelen
életmódjáért elmegyógyintézetbe, a férjet pedig a
börtönbe küldték szexuális bűncselekmény vádjával.

–  De maga az operáció önkéntes volt – vetette közbe
Ross.

–  Elméletben. De az „önkéntességnek” is több szintjét
ismerték. Előfordult, hogy két orvos jóváhagyása
elegendő volt, mert azt állították, hogy a betegek gyakran
nem tudják, mi a legjobb nekik.

Eli érezte, hogy a bal szeme mögött hasogató fejfájás
támad. Az évek során, amíg itt élt, ebben a városkában,
soha nem hallott az eugenikai programról. A  program
irodájának címén, a Church Street 138-as szám alatt most
egy füstölőket és gyertyákat kínáló bolt volt.

Eszébe jutott az öreg Tula Patou, aki a folyó mellett élt,
és a hatvanévnyi házassága alatt nem született gyermeke.
Meg az összes nagynéni és nagybácsi, akik bármennyire
is szerettek volna gyermeket, nem lehetett nekik. Őket is
sterilizálták talán? És tudták egyáltalán?

Még mindig akadtak olyanok itt, Comtosookban, akiket
a harmincas évek történései kísértettek. Olyanok, akik az
érem mindkét oldalát jól ismerték. Áldozatok, akik féltek
megszólalni, nehogy újra megtörténjen a szörnyűség. És
elkövetők, akiket örökre elhallgattatott a bűntudatuk.

Ha már a Pike-birtok körüli vita is felkavarta itt az
állóvizet, ez egy valódi atombomba lesz.

Elinak eszébe villant, amikor réges-régen sorba állt az



édesanyjával az iskolai beiratkozásnál. Nem lehetett több
ötévesnél. A  nap szinte égette a fejbőrét, ahol az
édesanyja pontosan meghúzta a választékát. Az anyja
éppúgy fogta a kezét, mint a többi anyuka, de amikor már
egész közel értek az asztalnál ülő iskolatitkárhoz, az anyja
megcsókolta az arcát, és azt mondta neki, hogy inkább
odakint megvárja.

–  A  kinézeteddel megállod majd a helyed, ne félj! –
súgta oda titokzatosan, amikor Eli megkereste őt az iskola
előtt.

Az abenakik nem felejtették el, hogy valamikor régen
cigánynak nevezték őket. Nagyon is jól emlékeztek rá.

Eli egy másik családfa fölé hajolt.
–  És mi van, ha Pike nem tudta? Mi van, ha

meglepetésként érte, hogy a felesége egy… egy rézbőrű
gyermeket szült?

–  És Lia sok időt töltött Szürke Farkas társaságában,
hiszen akkoriban tudhatta meg, hogy ő az apja – szólt
közbe Ross.

– Pike pedig (helytelenül) arra a következtetésre jutott,
hogy a gyerek Szürke Farkasé.

Egy olyan embernek ez hatalmas csapás lett volna, aki a
szakmai karrierjét arra tette fel, hogy bebizonyítsa, az
abenakik genetikailag alsóbbrendűek. Azt azonban
megmagyarázná, miért temette el az újszülöttet, mielőtt a
hatóság láthatta volna. Mint ahogy azt is, miért ölhette
meg a feleségét.

–  Mi történt a programmal? Miért maradt abba? –



kérdezte Ross.
Shelby az iratok között keresgélt.
–  Kifogytak a támogatásból. Aztán megjelent Hitler.

A  „genetikailag hibás utódok megelőzéséért” hozott náci
törvény a nemkívánatos egyének sterilizációját célzó
amerikai modellen alapult.

– És mikor vonták vissza Vermontban ezt a törvényt?
–  Hát ez az! – sóhajtott Shelby. – Teljesen soha nem

vonták vissza. A  hetvenes években az Amerikai Polgári
Szabadságjogok Uniója támadást indított ellene, és az
eredeti nyelvezetét átírták, de még mindig érvényben van
egy bizonyos sterilizációs törvény.

Elinak ekkor a szemébe ötlött egy név az ágrajzon. Pial
Sommers, akinek a felesége a gyengeelméjű Isobel
DuChamps volt. A  gyermekeik: Winona, Ella és Sopi, aki
hétéves korában elhunyt. Ella Sommers egy olyan
férfihoz ment feleségül, akit Burlingtonben ismert meg,
ahol pincérnőként dolgozott. A neve Robert Rochert volt,
és ő lett Eli édesapja.

Pial Sommersnek hat testvére volt, és az ábra szerint
mind közül ő egyedül nem volt elmebeteg, bűnöző vagy
perverz. Egy szaggatott vonal választotta el őt az anyai
rokonságtól, többek között a tíz elsőfokú unokatestvértől,
akik közül a legfiatalabb neve John „Szürke Farkas”
Delacour volt.

Ethan az oldalára fordult az ágyában, amikor a
nagybátyja benyitott hozzá.



– Még mindig fent vagy? – kérdezte Ross.
Ethan eddig az ablakon át nézte, ahogy felkel a nap.

Mint mindig, most is vastag üvegtábla védte őt. Tudta,
hogy iszonyú mázlija volt. Ha Eli Rochert az őszinteséget
választja, vagy ha az anyja nem azzal a hatalmas
dobozzal állít haza, alaposan ellátták volna a baját, amiért
elszökött.

–  Tudom, mit fogsz mondani – sóhajtott Ethan. – De
téged nem akartalak bajba keverni.

Az ágytakaró varrását piszkálgatta. A  vékony kis
takarót körben dedós teherautók díszítették. Rajta kívül
senki nem veszi észre, hogy lassan felnő?

– De anyu nem ért meg. Nem úgy, ahogy te megértenél.
Ross leült az ágy szélére, és a laptopját a padlóra tette.
– Én miért értenélek meg jobban?
Ethan csillogó szemmel nézett a nagybátyjára.
– Mert te már ejtőernyőztél, játszottál a tűzzel, és akkor

sem hagytad magad, amikor valaki késsel támadt rád.
Mesélted, mi mindent csináltál már. Néha felébredek, és
azt kívánom, bárcsak addig futhatnék, amíg már nincs
tovább, és úgy érzem, ha nem teszem meg, nyugodtan
elpatkolhatok akár itt és most.

Ross a fejét rázta.
–  Amikor én ilyesmire adom a fejem, azt nem az

izgalom kedvéért teszem, hanem mert időnként annyira
magam alatt vagyok, hogy muszáj éreznem valamit,
bármit. Tudod, ha a tűszúrást nem érzi az ember, jöhet a
húsvágó bárd.



– Tudom – fújt nagyot Ethan. – És az tényleg állat.
–  Az a helyzet, Eth, hogy én bármit megadnék, ha

kényelmesen ücsöröghetnék egy ágyon, tudva, hogy a fal
túloldalán van valaki, aki az életét is odaadná, csak
nehogy bajom essen. – Meghuzigálta ugyanazt a
cérnaszálat, amivel eddig Ethan játszott, és véletlenül
felfejtette a takaróra varrt teherautók egyikét. – Ne akarj
mindenáron olyan lenni, mint én – folytatta –, hiszen én is
egyfolytában valaki más akarok lenni.

Ethan egyszeriben úgy érezte, valaki zoknit gyömöszölt
a torkába, és azok a buta könnyek is kicsordultak a
szeméből.

– Én csak normális akarok lenni – bökte ki.
– Hát igen… de ha te meg én nem lennénk, a normális

embereknek nem lenne kihez mérniük magukat.
Ethan felnevetett, és egy nagyot csuklott.
– Akkor jobb, ha mi ketten összetartunk.
–  Igen, az jó lesz – felelte Ross, és kinyitotta a laptopot

úgy, hogy Ethan is lássa a képernyőt. – Ugyanis nagyon
számítok a segítségedre.

Már hajnali három felé járt, mire Eli hazaért Shelbyéktől.
A  feje csak úgy zsongott attól a rémálomtól, amit
megtudott. A  kőfejtőben ötkor kezdődtek a robbantások,
de a fejére húzott párnával nagy nehezen sikerült
elaludnia. Amikor reggel fél hétkor csengettek, komolyan
felmerült benne, hogy fogja a pisztolyát, és a levegőbe lő,
csak hogy elriassza a hívatlan látogatót. Aztán



belegondolt, hogy emiatt jó hosszú időre elvennék a
jelvényét, ráadásul egy csomó papírmunkát is el kellene
végeznie csak azért, mert kilőtt egyetlen töltényt. Inkább
fogta magát, és kikászálódott az ágyból a
bokszeralsójában.

Frankie abban a pillanatban berobbant a lakásba, hogy
Eli kinyitotta az ajtót.

– Ezt hallgasd meg! – hadarta izgatottan, és egyenesen a
konyha felé vette az irányt, ahol cöcögve emelte magasba
az üres kávéskannát. –  A  kedvedért megvizsgáltam a
laborban azt a hálóinget.

– De Frankie…
–  Emlékszel? Volt rajta egy folt, amiről azt gondoltad,

hogy az áldozat vére.
– Persze.
–  Hát nem az. Eli, te nem a mélyhűtőben tartod a

kávédat, mint minden normális ember a világon? –
A kávéskannát továbbra is a magasba tartotta, úgy fordult
meg. – Te jó ég, te még bugyogóban lébecolsz?

–  Alsónadrágban. A  felnőtt férfiak alsónadrágot
hordanak.

–  A  felnőtt férfiak általában felöltöznek, mielőtt ajtót
nyitnak.

–  Frankie – sóhajtott Eli  –, nagyjából három órácskát
aludtam az éjjel. Ne szívózzál velem!

Frankie nagy nehezen rátalált a kávéra, amelyet Eli
furcsamód a hűtőszekrény tetején tartott egy dobozban, a
fekete cipőpaszta mellett, és elkezdte kimérni.



– Mekónium.
– Dehogyis! Azt hiszem, kolumbiai.
– A folt, te féleszű. A hálóingen.
Eli széleset ásított, és a mellkasát vakarászta. Még

ahhoz is túl fáradt volt, hogy eltakarja magát Frankie
kedvéért. Igaz, Frankie-t amúgy is jobban izgatták a
vizsgálati eredmények, mint Eli meztelen felsőteste.

– Szóval, mi az a mekónium? Valami radioaktív anyag?
Ugye nem azzal akarsz kábítani, hogy a földönkívüliek
akasztották fel Cissy Pike-ot?

– Széklet. Magzatszurok.
– Ja, de azt eddig is tudtuk, hogy Cissy aznap éjjel szült.

Akkor miért olyan nagy durranás ez?
A  kávéfőző kotyogni kezdett, mire Frankie gyorsan

előkotort két össze nem illő kávésbögrét.
–  De te azt mondtad, hogy a baba halva született.

A halott újszülöttek nem kakálnak.
Eli hirtelen felocsúdott, miután Frankie kijelentése

nagy nehezen utat talált a tudatához a sűrű ködön át.
– Várj csak…
– Bizony! A kisbaba nagyon is életben volt! – jelentette

ki Frankie.

Bingónap volt. Elinak egyáltalán nem fűlt a foga a
játékhoz, de egy jó szándékú ápoló elé is tett egy lapot.

–  B–11 – harsogta a játékvezető, aki a buggyos
kezeslábasában leginkább egy díjnyertes sütőtökre
hasonlított. – B-11!



Eli szeme egyszer csak megakadt Spencer Pike-on, akit
egy fiatal ápoló tolt be a terembe. Mielőtt Pike is
észrevette volna őt, odaugrott az ápolóhoz, aki épp az
egyik asztalhoz akarta tolni az öreget.

– Majd én gondoskodom róla – mondta Eli, és az egyik
sarokba tolta Pike-ot, távol a recsegő hangszórótól.

Eli nem volt felkészülve rá, hogy ilyen zsigeri gyűlölet
lesz úrrá rajta. Ez az az ember, aki megpróbálta kiirtani a
családját. Ez az ember valaha úgy gondolta, joga van
eldönteni, melyik élet értékes, és melyik nem. Ez az
ember istent játszott.

Eli kikelt magából, amikor átolvasta az 1932-es
rendőrségi feljegyzéseket, amelyek mind arról
tanúskodtak, milyen brutálisan bántak a rendőrök
akkoriban a gyanúsítottakkal. Sok esetben még a
jogaikról sem tájékoztatták őket. Persze ha az ember ilyen
dühös, könnyen elragadják az indulatok.

– Menjen innen! – mordult rá Spencer Pike.
Eli közelebb hajolt, és a szék támlájához szegezte Pike

vállát.
– Maga hazudott nekem, Spencer!
– Azt sem tudom, kicsoda maga!
–  Baromság, nagyon is jól tudja! Az esze vág, mint a

borotva. Lefogadom, hogy minden apró részletre
emlékszik, és tudja jól, mi mindent tett az élete során.
Talán még a nevüket is tudja.

– Kiknek a nevét?
– O–75 – csivitelte a játékvezető. – Van bingónk?



–  Azt hitte, túljár a rendőrök eszén, ha azzal ámítja
őket, hogy nemrég vágta le a felesége holttestét. Valójában
órákkal azelőtt levágta, hogy kihívta volna őket.

A vénember halántékán lüktetni kezdett az ér.
– Ez nevetséges!
– Komolyan? Én persze nem voltam ott. Sőt, még nem is

éltem. Honnan tudnám? – Eli rövid szünetet tartott. –
Hallott már az igazságügyi szakértőkről, Spencer? Tudja,
mennyi mindent elárul egy holttest? Manapság már meg
tudják állapítani, mikor és hogyan történt a gyilkosság,
sőt azt is, ki volt olyan ostoba, hogy nyomokat hagyjon
hátra.

Spencer erőtlenül taszított egyet rajta.
– Hagyjon békén!
–  Kit ölt meg elsőként, Spencer? Az újszülöttet vagy a

feleségét?
– Nővér!
–  Gondolom, mennyire felbőszítette, amikor megtudta,

hogy közülük választott magának feleséget. És hogy a
gyereke is közülük való.

Pike arca falfehér lett.
– Kik közül?
– A cigányok közül – vágta az arcába Eli.
Pike erre félig-meddig kiverekedte magát a székéből.

A bőre mintha sötétebb lett volna, vizenyős szemét Elira
szegezte.

– Maga… maga… – hörögte.
– I–20. Ott van valakinél?



Pike a mellkasához kapott, aztán megpróbált
megkapaszkodni a karfában, de elvétette, és a földre
zuhant. A játékvezető felsikoltott, és a terem túlsó feléből
feléjük indult. Két nagydarab ápoló is a segítségükre
sietett. Eli Pike fölé hajolt.

–  Milyen érzés az, ha az ember nem tudja megvédeni
magát? – suttogta.

Az ezt követő zűrzavarban Pike foggal-körömmel
küzdött a segítségére siető személyzet ellen. Mérgesen
szidalmazta őket, és az egyik ápolónőt olyan csúnyán
megkarmolta, hogy annak a vére is kiserkent. A társalgót
betöltő pokoli lármában volt, aki hangosan biztatta Pike-
ot, mások sírva fakadtak, ketten pedig összeverekedtek
azon, ki kiáltott először bingót. Eli észrevétlenül
kisurrant. Végigsétált az otthon folyosóján, átvágott az
előcsarnokon, és fütyörészve lépett ki a bejárati ajtón.

Maylene Warburton három milliméterrel jobbra tolta a
kristályt, és várakozón pillantott az égre. Egy pillanattal
később szitkozódva fordult a férjéhez.

–  Curtis, nem jutok semmire így, hogy ő is itt van.
A negativitás távol tartja a szellemeket.

Rod van Vleet, aki eddig türelmesen üldögélt a
kempingszékén, most mérgesen fakadt ki.

–  Órák óta itt vagyunk. Wakemannek nem ilyen
nyögvenyelősen ment a dolog. Még soha nem gondolt
arra, hogy maga lehet az oka?

– Látod, erről beszélek! – nyafogott Marlene.



–  Felvétel vége! – kiáltott Curtis, és a Pike-birtok kis
tisztása felé menet vállon veregette az operatőrt.

– Johannes, tarts egy kis szünetet! – Engesztelő mosolyt
küldött a felesége irányába, majd Rod felé vonta. – Ha
nem vagyunk egy hullámhosszon mind a hárman, nem
csoda, ha nem jönnek a szellemek.

–  Szellem – pontosított Rod. – Már az is elég lenne, ha
attól az egytől megszabadulnánk.

Kezdte azt hinni, hogy az eredeti feltevése volt a helyes:
hogy az összes paranormális nyomozó félnótás, és hogy a
szellemek csak annyira valóságosak, mint a fogtündér.
Kézenfekvő megoldásnak tűnt Warburtonéket
alkalmazni, miután Ross Wakeman nem győzte dicsérni a
korábbi mentorát, Curtist, ráadásul a természetfeletti
témákkal foglalkozó show-műsorok közül a Rémes
történetek volt az egyik legmenőbb. Curtis egyébként
engedélyt kért, hogy filmezhessen, és Roddal is szeretett
volna interjút készíteni. Ki tudna ellenállni ilyen
ingyenreklámnak?

Warburtonék kisvártatva hatalmas felfordulást
rendeztek, de hiába tette-vette magát Curtis médiumnak
kikiáltott felesége, egyetlen szellem sem jelent meg. Nem
volt lánccsörgés, nem voltak rejtélyes éjszakai neszek,
még csak egy elfojtott nyögés sem. Az elektromágneses
sugárzásmérőt fixen leállították egy kő mellett, miután
mindenki megszabadult az órájától, a telefonjától, és
minden mástól, ami megzavarhatta a mágneses mezőt.
A  műszer mutatója azonban meg sem moccant. Curtis



Warburton ekkor azzal állt elő, hogy néha bizony több
próbálkozásra is szükség van, amíg egy-egy szellem
megmutatkozik a nyomozóknak.

–  Tudja – magyarázkodott Curtis  –, egymás után több
éjjel is el kell jönnünk, hogy a szellemnek végül legyen
mersze megmutatkozni előttünk.

Rod erre csak a szemét fogatta.
–  Na persze. De az is lehet, hogy az illető úgy döntött,

inkább elhúzza a csíkot…
Bármit is akart mondani Rod, a mondandóját

félbeszakította egy különös fény, amely a semmiből
bukkant elő, Rod cipőorrát súrolva körbeugrálta őket, és
egyre fényesebben ragyogott.

– Johannes! – kiáltotta Curtis. – Most rögtön gyere ide!
A  nagy ragyogásban Rod árnyéka éppolyan élesen

rajzolódott ki, mintha nappal lett volna. Rodnak a torkára
forrt a szó. Ijedten lekuporodott a földre, az árnyéka
azonban nem követte.

– Te jóisten! – nyöszörgött. – A rohadt életbe!
A fekete árny átsuhant a fényen, és magasba tartotta a

karját. Fölötte halvány rózsaszín fénygömbök szálltak fel
az éjszakába. A  tisztáson enyhe fuvallat söpört végig,
amely sötétbe borított mindent, és női parfümillattal
töltötte meg a levegőt.

–  A  maga szelleme egész véletlenül nem egy hölgy? –
kérdezte Maylene.

Rod megborzongott.
– Ő az. A meggyilkolt feleség.



–  Ez már nem a maga otthona! – kiáltott Curtis. – Ez
már nem a maga ideje!

Egyszer csak megzörrentek a feje fölött a levelek, és a
mellette álló fáról egy jókora ág zuhant le, amely kis híján
kupán találta. Az operatőr hátizsákját le is verte.

– Az istenit! – zihált Johannes.
– Csak kövesd a fényt! – szólt sürgetőn Curtis.
Rod, aki a kezében szorongatta a kabátját, egyszer csak

arra lett figyelmes, hogy a kabát megmozdul, majd a
tisztás közepére repül, mintha valami megszállta volna.

–  Hé! – kiáltotta, és talpra szökkent. – Elvitte a
kabátomat!

–  Szerintem a hölgy a nemtetszését akarja kifejezni,
amiért elvette a földjét – magyarázta Curtis.

Rod mérgesen pördült meg.
– Ez az én földem!
– Curtis, a hőmérséklet egyre csökken – lobogtatta meg

Maylene a digitális hőmérőt. – És nézd csak meg ezt! –
mutatott a mágneses sugárzásmérőre, amelynek a
mutatója vadul ugrált. Az égből sűrű köd szállt le, és
beborította a tisztást.

–  Vedd tovább, Johannes! – suttogta Curtis, majd
hangosan folytatta. – Nem maradhat itt tovább!
Nyugodtan átkelhet a túloldalra! Kérem, adjon egy jelet,
hogy valóban elmegy innen!

A köd felszállt, és amikor Rod lenézett, meglepve látta,
hogy a földet rózsaszirom takaró borítja. Letérdelt, a
kezébe vett egy szirmot, a mutatóujja meg a hüvelykujja



között összemorzsolta, majd a tiszta égboltra pillantott.
Egy hangos kattanásra mind a hárman összerezzentek.
–  Elnézést – szólalt meg Johannes. – Most lett vége a

filmnek.
–  Nos, azt hiszem, mindketten megkaptuk, amit

akartunk – mosolygott Curtis Rodra.
– Úgy érti, ennyi volt? – nézett körül Rod. – El is ment?
– Ezt akarta, vagy nem?
Rod bólintott.
– De mi a garancia, hogy nem tér vissza?
– Ha egyszer sikerül átjutnia a túlvilágra, már nem lesz

miért visszajönnie. Hacsak ki nem derül, hogy maga nem
fizetett rendesen a szolgálataimért. – Curtis elvigyorodott
a saját tréfáján, és nekilátott összepakolni a sok
felszerelést, amelyet a stábja állított fel. Maylene is
elpakolta a kristályait a kis selyemerszénybe.

Rod egy borítékban átnyújtotta Curtis Warburtonnek a
megbeszélt összeget, aztán kikísérte őket a birtok
bejáratához, ahol az autóik álltak.

– Szóval… akkor vége? Most már építkezhetek?
– Eddig is építkezhetett volna – felelte Curtis. – De most

már biztosan nem lesz lakótársa.
–  Curtis – szólt ki Maylene a kisteherautójuk

anyósüléséről. – Indulhatnánk? Szeretnék végre eljutni
egy Starbucksba.

–  Jövök már! – Curtis kezet rázott Roddal. – Megtenne
egy szívességet? Amikor találkozik Ross Wakemannel,
mesélje el neki, mi történt ma este.



Ezzel beugrott a teherautóba, odaintett Rodnak, majd
végighajtott az Otter Creek Passon.

A  teherautó mellett, az ellenkező irányból egy másik
jármű közeledett. Rod hunyorogva nézett a fényszóróba,
amíg ki nem aludt a fény. Tőle nem messze egy
rendőrautó állt, a motort le sem kapcsolták.

– Mr. van Vleet? – kérdezte a megyei seriffhelyettes.
–  Igen? – Rod szíve vadul kalapált. Talán törvényt

sértett azzal, hogy kilakoltatott a birtokról egy szellemet?
– Ez az öné.
Rod feltépte a megyei bíróság lepecsételt borítékját,

elolvasta a levelet, és a bajsza alatt szitkozódni kezdett.
Most, hogy végre megszabadult a szellemtől, neki is

kiteszik innen a szűrét.

Ethan lassan leereszkedett a fáról, Ross pedig elkapta a
derekánál fogva.
– Lassan! – figyelmeztette. – Nem lenne jó, ha összetörnéd
magad.
Ross biztos, ami biztos, csak egy órával azután
merészkedett elő, hogy hallotta, amint Rod van Vleet
elhajt a birtokról. Kinyújtóztatta elgémberedett tagjait,
Ethan pedig végre leugorhatott a szilárd talajra.

–  Minden megvan – jelentette, és megpaskolta a
hátizsákját. A  félig töltött héliumos lufik, a fénygömbök
közül néhány a derekára kötve lebegett. – Semmit nem
hagytam odafent.

Az illat, a fénygömbök, a rózsaszirmok, a köd – Ross



ezeket mind-mind megtapasztalta, amikor Lia először
megjelent. Akkor egy szellem kézzelfogható jelei voltak.
Most azonban ő állított elő mindent, saját kezűleg.

– Megvan a vetítő? A drótok? A tükrök?
–  A  horgászdamilt is elpakoltam. – Ethan arcán széles

vigyor terült szét. – Láttad, milyen arcot vágott a pasas,
amikor elrepült a kabátja?

–  Megmondtam, hogy azzal ne próbálkozz! Mi lett
volna, ha a fickó megmozdul, és a horog a tenyerébe áll?

Ross alaposan szemügyre vette a felszerelést, amelyet
még azelőtt idehoztak, hogy Warburtonék megérkeztek
volna a birtokra ma este. A sors fintora, hogy épp azt az
embert verték át, aki mások átverésére alapozta az egész
karrierjét – de Ross már előre tudta, hogy a trükkje
valószínűleg beválik majd. Először is, Warburtonnek is
érdekében állt, hogy sikeres legyen a szelleműzés.
Másodszor, mivel a szabadban voltak, és szinte teljes volt
a sötétség, Ross könnyedén ügyeskedhetett a tükrökkel, a
fényekkel meg a lufikkal.

–  Alig kaptam levegőt a szárazjégtől – hadarta
izgatottan Ethan, aztán csak nézte, ahogy Ross lehajol, és
összesöpri a rózsaszirmokat, amelyeket Shelby
párnahuzatából rázott ki. – Ha összekoszolod az
ágyneműt, anyu kinyír.

–  Szerintem azt sem úszom meg szárazon, hogy
elhasználtam egy egész üveg parfümöt – jegyezte meg
Ross, majd odalépett egy maréknyi sziromhoz, amelyet
kihagyott.



–  A  hőmérő volt a legklasszabb az összes közül. Hogy
csináltad, hogy lecsökkent a hőmérséklet? –
kíváncsiskodott Ethan.

Ross a vállára vette a hőszigetelt műanyag zacskóba
csomagolt szárazjeget, és elindult a fák között a kocsija
felé.

–  Az nem én voltam – ismerte be. – Egyszerűen
szerencsénk volt.

Miközben a fa legfelső ágán kuporogva figyelte az alatta
folyó műsort, ő maga is azon törte a fejét, micsoda mázli,
hogy épp abban a pillanatban lett hűvösebb a levegő.
Ennek bizonyára megvoltak a meteorológiai okai: vagy a
hirtelen feltámadt szél, vagy egy enyhe időjárási front,
amely épp akkor ért ide. A  mágneses sugárzásmérő
azonban más tészta volt. Ross régebben ugyanazzal a
műszerrel dolgozott; tudta, hogy épp elég érzékeny
szerkentyű, hogy kimutassa, ha a falon túl jár valaki, vagy
ha vihar közeleg.

Arra nagyon odafigyelt, hogy Ethan és ő megfelelő
távolságban legyenek, nehogy összezavarják a műszert a
felszerelésükkel… az mégis jelzett. Nem volt ott semmi,
ami beindíthatta volna – talán meghibásodott, vagy
lemerülőben volt az akkumulátora.

De az is lehet – gondolta reménykedve Ross  –, hogy
egészen másról volt szó.

Eli a rendőrkapitány mellett állt, aki teljes díszben jelent
meg, talán kifejezetten a fotósok kedvéért. Eli hunyorogva



tűrte, ahogy sorra villantak a vakuk az arcába. Ő nem a fő
eseményre figyelt: Follingsbee rendőrfőnök ünnepélyesen
átnyújtotta Az Thompsonnak a kerületi bíróság végzését,
amely hivatalosan is leállította a Pike-birtokon végzett
munkálatokat, amíg az abenaki temetkezési helyről el
nem szállítják a maradványokat. Az összeverődött
sokaságban az arcokat fürkészte. Egész életében ismerte
ezeket az embereket, akik egyszeriben teljesen másnak
tűntek.

Winksnek például meggyűlt a baja a sok ivászattal és a
feleségével, aki a középiskolában angolt tanított, és aztán
elhagyta őt az egyik diákjáért. Ma azonban Winksnek is
fülig ért a szája. A  rengeteg nehézség után talán még
édesebb volt számára ez a győzelem. Az öreg Charlie Rope
is megjelent a jeles eseményen, nyakában a
kisunokájával.

–  Nézz csak oda! – mondta a kislánynak, akit finoman
ringatott a vállán. – Erre mindig emlékeznünk kell majd.

Még a rendíthetetlen Az Thompsonon, az abenakik nem
hivatalos szószólóján is látszott, mennyire meghatja ez az
esemény. Ez igenis győzelem volt, amelyből az
abenakiknak mindeddig nem sok jutott. Amikor
megpróbáltak földterülethez vagy halászati joghoz jutni,
mindig visszautasították a kérelmüket azon az alapon,
hogy a központi kormányzat nem ismeri el őket törzsként,
ezért nincsenek is jogaik. Az Indián Ügyek Hivatala
szerint ahhoz, hogy egy csoportot hivatalosan is törzsként
ismerjenek el, a szóban forgó csoportnak legalább száz



évre visszatekintő kulturális örökséggel kell rendelkeznie.
Az abenakik története azonban valamiért megszakadt

az 1930-as évek során.
Eli mindig azt hitte, hogy ennek az abenakik

szervezetlensége, illetve érdektelensége az oka, vagy
egyszerre mindkettő. Most azonban erősen gyanította,
hogy a 22-es csapdájába estek. Ahogy Shelby
megfogalmazta előző este: az abenakik a harmincas
években gyakran a törzsön kívül házasodtak, fehérek
nevét vették fel, és fehérek munkáit végezték, csak hogy
kikerüljenek az eugenikusok látóköréből. Sőt, akár el is
költöztek Vermont államból, és más indián törzsekkel
keveredtek. A hagyományaikat elrejtették a nyilvánosság
elől, és ha nem akarták örökre elveszíteni, titokban
ápolták azokat. Most azonban épp emiatt kerülnek
hátrányos helyzetbe.

Eli nézte, ahogy az abenakik közül néhányan
hátramennek a hatalmas dobhoz, amelyet a nagy
alkalomra hoztak el. Mélyen zengő hangjuk különleges
melódiában olvadt össze. Az indián dalok nem követtek
semmiféle előre megírt dallamot; inkább olyanok voltak,
akár egy folyó, amely kedve szerint tör utat magának. Eli
még emlékezett azokra a nyarakra, amikor az édesanyja
családjával táborozott a tó partján; még emlékezett,
miként hatolt át ez a muzsika éjjelente a sátor falán, hogy
álomba ringassa őt.

Ez a dal volt a történelmük. A többi abenaki emlékhez
hasonlóan ez is szájról szájra szállt tovább – az írott



szavak, épp, mint az Az kezében tartott papírlap, nem
jelentettek semmit, amíg legendává nem váltak, olyan
legendává, amelyet még Charlie Rope unokája is mesélni
fog a gyermekeinek. Eliban felmerült a kérdés, vajon a
jelenlévők közül hányan emlékeznek még, mit műveltek
Comtosookban Spencer Pike és társai. Igaz, már az is
sokat elárult, hogy ezt a témát mély hallgatás övezte –
erről valamiért soha senki nem mesélt. Ez a történet,
döbbent rá Eli, épp azért olyan fontos, mert senki nem
beszél róla.

– Felháborító – szólalt meg egy hang a válla mögött. Rod
van Vleet megvető pillantással méregette az
összegyűlteket, többek között a média képviselőit, akik
azért jöttek, hogy megörökítsék ezt a pillanatot. – Ez az én
földem, és őszintén szólva nagy ívben teszek rá, hogy
ezeknek az ősöreg, agyalágyult rézbőrűeknek a
tulajdonában van-e. Igenis kifizettem az árát, az utolsó
dollárig.

–  Biztos vagyok benne, hogy visszakapja a pénzét –
mondta Eli, holott egyáltalán nem volt biztos benne. –
Nem hiszem, hogy bárki át akarja magát vágni.

Van Vleet szeme résnyire szűkült, nem tetszett neki Eli
véleménye. Fogta magát, átvágott a riporterek gyűrűjén,
és elővette a zsebéből a Spencer Pike-kal kötött
szerződést.

– Az ördög vigye el! – morogta, majd összetépte a papírt,
és a darabokat a levegőbe hajította. A  papírfecnik
szanaszét repültek, akár a könnyű madártollak. Amint



földet értek, Eli észrevette, hogy a föld alól egy kis hajtás
dugja ki a fejét. Talán krókusz lehetett. Úgy tűnt, végre
kezd kiengedni a fagyos föld. Ki tudja, mi mindent rejthet
még?

Eli zsebre vágta a kezét, és a kisebb csoportba verődött,
éneklő abenakik felé indult. A  torkából egyszer csak
felszakadtak a szavak és a versszakok, amelyekről nem is
tudta, hogy ott rejtőznek a fejében. És közben azok, akik
mérföldekkel odébb, Swantonban és Morrisville-ben a
szél énekét hallgatták, egyszer csak leállították a fűnyírót,
és abbahagyták a konyhapult törölgetését, mert
észrevették, hogy egészen más lett a dallam.

Lassan, fokozatosan következtek be a változások, a
környékbeliek mégis felfigyeltek rájuk, hiszen nem érték
őket váratlanul. Amikor a cellux sehogyan sem akart
megragadni, sokat tudón mosolyogtak egymásra. Amikor
a vegyesboltban egyik napról a másikra megértek a
sárgadinnyék, és a nyár édes illata ködfelhőként lengte be
az utcákat, senki nem csodálkozott. Az emberek
négylevelű lóherét találtak a pénztárcájukban a
bankjegyek között; hallották, hogy a környező hegyek
közt a hiúzok fülsiketítőn nyávognak; észrevették, hogy
éjjelente túlságosan puha a párnájuk – ezekre a
jelenségekre találhattak volna racionális magyarázatot,
de a környékbeliek mindegyiket a szellemükre fogták.

Ez lehetett az oka, hogy amikor Ross kilépett Shelby
tornácára, és meglátta, amit látott, nyomban gyanakodni



kezdett. Igen, lehetett volna akár a mókusok műve is,
vagy akár egy utcabeli gyerekek tréfája. De lehetett
valami egészen más is, ami a tizenhét kavicsot tökéletes
szív alakban rendezte el.

Nem, ez nem az anyja volt. Ethan az ágyából figyelte,
ahogy ez az anyaimitátor a randijára készülődött: a fülébe
akasztotta a legszebb fülbevalóját, furcsa, fekete trutymót
kent a szempillájára, amivel a lányok szokták kikenni
magukat, és olyan helyekre is parfümöt fújt, aminek
semmi értelme nem volt: a térdhajlatába és a köldökébe.

– Ti ketten össze fogtok feküdni? – kérdezte Ethan.
– Összefeküdni?
– Igen, tudod, mire gondolok. Fogjátok azt csinálni?
Az anyja kis híján elvágódott, miközben a lábát egy

magas sarkúba szuszakolta.
– Miféle kérdés ez?
– Okos – felelte Ethan pillanatnyi gondolkodás után.
– Nos, még nem döntöttem el.
Ethan az ágytakaró varrását csipkedte.
–  A  helyedben én megtenném. De csak ha megengedi,

hogy elsüsd a szolgálati fegyverét egyszer vagy kétszer.
Az anyja furcsa arcot vágott. Mint amikor próbál

elfojtani egy mosolyt, de nem nagyon megy.
– Majd megmondom neki, mit javasoltál.
Ethan belegondolt, mi mindent tud a smárolásról –

legalább olyan undorítónak találta, mint ha egy lány
beleköpne egy pohárba, aztán odaadná neki, hogy igya



meg.
– Lehet, hogy mégsem érné meg.
Az anyja kedvesen meghúzogatta, majd hátrafordította

Ethan baseballsapkáját.
–  Erre majd még visszatérünk, ha egy kicsit idősebb

leszel.
– Én soha nem fogok csókolózni. – Ethan figyelte, ahogy

az anyja felkel, és megnézi magát a tükörben. El kellett
ismernie, igazán csinos volt. És ettől valahogy forogni
kezdett vele a szoba.

– Hidd el nekem… ez még változhat. Egy nap úgy érzed
majd, hogy erre vágysz a világon a legjobban.

– De – folytatta Ethan – ki akarna velem csókolózni?
Az anyja elmerengett, aztán odaült mellé az ágyra. Úgy

érintette meg az arcát, mintha az nem egy krétafehér
szörnymaszk lenne, hanem a leggyönyörűbb dolog, amit
valaha látott.

–  Nagyon sok klassz lány – felelte mélyen Ethan
szemébe nézve. –  Még az is lehet, hogy bottal kell majd
elkergetnünk őket.

–  Na persze! – hümmögött Ethan, és elfordult, de
igazából úgy értette: Nagyon remélem, hogy megérem!

Az anyja megölelgette, Ethan pedig valamilyen különös
oknál fogva hagyta, jóllehet már vagy egy éve leszokott az
ilyen nyálas dolgokról. Az anyja csillogó szemében Ethan
egy olyan világot pillantott meg, amelyikben ő nem volt
benne. És mivel tudta, hogy előbb-utóbb valóban nem
lesz benne az anyja világában, most összeszedte minden



erejét, és elengedte őt.

Rosst a kis hálószobájában, az ágyában egy csók
ébresztette. Érezte, ahogy egy száj puhán az ajkának
nyomódik, és érezte, ahogy a lehelet a tüdejébe áramlik.
Kinyúlt a paplan alól, hogy szorosan magához ölelje ezt a
pillanatot, mielőtt elillan, de arra eszmélt, hogy a keze a
levegőt markolja.

Leverte az ébresztőórát, majd ügyetlenül felkapcsolta a
lámpát. Hirtelen kiment az álom a szeméből. Felült, és
meggyőződött arról, amit már eddig is tudott: egyedül
volt a hálószobában, és az ajtó éppen úgy zárva volt, mint
amikor este elfordította a kulcsot. Az ágyát azonban több
száz rózsaszirom borította.

– Merre vagy?
Széles mozdulattal ledobta magáról a paplant, és a

bokszeralsójában talpra ugrott. Felemelte a matracot, és a
földre hajította, aztán ellökte az ágy végét a faltól. Alig
kapott levegőt: csalódottan, mérgesen rogyott a
szőnyegre, és a kezébe temette az arcát. Most az egyszer –
gondolta Ross – szeretném, ha rám találna a szerencse.
Most az egyszer szeretnék valakit, akiért érdemes élni.

Egyre hangosabban kopogtattak az ajtón.
– Ross? Ott vagy? Úgy hallottam, mintha valami leesett

volna.
Ross nagy nehezen feltápászkodott, elfordította a

kulcsot, és résnyire nyitotta az ajtót. A folyosón a nővére
állt kikenve-kifenve, és a válla fölött próbált



bekukucskálni.
– Megbotlottam – hazudta.
– Komolyan? És jól vagy?
– Nagyszerűen. Fantasztikusan. – Ross a fejével Shelby

ruhája felé bökött. – Csini vagy.
Shelby elpirult.
–  Köszönöm. Randim lesz. Azt mondtad, vigyázol

Ethanre.
–  Persze, emlékszem – mondta Ross, holott egyáltalán

nem emlékezett. – Csak egy percet adj!
Becsukta az ajtót, és a farmerjáért nyúlt, amelyet

lefekvés előtt a padlón hagyott. Hogy is ne szeretett volna
bele Liába, abba a lányba, aki – Rosshoz hasonlóan –
bármit megadott volna, csak hogy megváltoztathassa az
életét, de fogalma sem volt, hogyan tegye.

Ross még mindig érezte Lia ízét.
Már indulni készült, de még visszafordult, visszatette a

matracot, majd az ágyneműket is sorra az ágyra dobta.
A  paplan rózsaillatot árasztva lebegett le az ágyra, a
rózsaszirmok ellenben nyom nélkül eltűntek.

Időnként megérte közszolgálati alkalmazottnak lenni.
Mint például ma este, amikor Eli valami különleges
meglepetést szánt Shelbynek: emlékezetes randira akarta
vinni éjjel kettőkor, amikor a legtöbb étterem zárva tart.
A kulcsával kinyitotta az olasz étterem bejárati ajtaját, és
betessékelte Shelbyt, aki mélyen beszívta a konyhából
áradó fokhagyma- és oregánóillatot.



– Másodállásban séf vagy?
– Nem… de vannak kapcsolataim.
Eli odavezette Shelbyt az asztalhoz, amelyet már

korábban megterített. A  gyertya mellett egy üveg
vörösbor állt, és Shelby tányérján keresztben egy szál
rózsa feküdt.

Eddie Montero egy hónapja felkereste Elit, és megkérte,
hogy segítsen elkapni az alkalmazottat, aki rendszeresen
fosztogatta a kasszát. Elég volt felszerelni néhány
biztonsági kamerát, és kiderült, hogy nem más lopkodott
a kasszából, mint Eddie kleptomániás anyja, aki néha
kisegített a felszolgálásban. Eddie ezek után boldogan
felajánlotta Elinak, hogy záróra után is eljöhet az
étterembe, sőt megfőzött egy komplett vacsorát, amely
most a sütőben várt rájuk. Sajnos szívbarát, egészséges
vacsora volt, még csak véletlenül sem volt benne vörös
hús.

– Tudod – kezdte Shelby, és kihúzta a székét –, szívesen
eljöttem volna nyitvatartási időben is.

–  De akkor más férfiak is meresztgetnék rád a
szemüket.

Magas sarkúban és testhezálló, fekete ruhában Shelby
egészen más volt, mint az a szürke kisegér, akinek a
könyvtárban adta ki magát, vagy a túlhajszolt anyuka, aki
valójában volt. A  feje búbjára kontyolta a haját, amitől
még szebben ragyogott a szeme, és még teltebbnek tűnt
az ajka. Eli eddig is erősen vonzódott Shelbyhez, aki ezek
után teljesen levette őt a lábáról.



Eli felszolgálta a salátát és az antipastót, aztán töltött a
borból.

– Eddie választotta ki a bort – vallotta be. – Én azt sem
tudom, mi a különbség a rizling és a riunite között.

–  Szerintem a riunite az, amelyiknek csavaros a
kupakja.

– Ja, értem. Tudtam, hogy van valami jellegzetessége. –
Eli Shelby poharához koccintotta az övét, és hallgatta a
kristály csilingelését. – Az első randinkra!

Shelby a fejét ingatva tette le a poharát.
– Arra nem iszom.
Eli gyomrát rossz előérzet rántotta össze.
– Nem?
– Nem. Gondolkodtam rajta, és arra jutottam, hogy nem

akarok első randit. Az első randi természeténél fogva
csakis borzalmas lehet, nem?

Elinak időbe telt kitalálni, mi lenne a megfelelő válasz.
– Akkor mit gondolsz, mit tegyünk?
–  Én inkább második randit szeretnék – mosolygott rá

Shelby.
–  De a második randi természeténél fogva nem azt

jelenti, hogy már volt egy első randi?
–  Nos, mondjuk inkább, hogy a második randi

feltételezi, hogy az alapvető információkat már tudjuk
egymásról.

– De ez nem igaz…
– Ahhoz eleget tudunk, hogy itt legyünk.
Eli arcán a megvilágosodástól halvány mosoly futott át.



–  Mit tett a fickó? Talán beleokádott az öledbe? Vagy
folyton arról dumált, mennyire hasonlítasz az exére?

– Kicsoda?
– Aki tönkretette a szemedben az első randikat.
Shelby összehajtogatta a szalvétáját.
– Valójában ez az első randim. Amúgy csak hallomásból

tudom, amit tudok.
– Kötve hiszem.
– Ugyan, rengeteg furcsa történetet hallani, ami…
– Nem – szakította félbe Eli. – Úgy értem, kötve hiszem,

hogy ez a legelső randid.
– Úgy értem, amióta Ethan megszületett.
Eli könnyed hangnemet erőltetett magára.
– És mi történt Ethan apjával?
– Ha jól tudom, most Seattle-ben él. Nem igazán tartjuk

a kapcsolatot. – Shelby az ételben turkált. – Elvált tőlem,
miután megszületett Ethan. Nem tudott megbirkózni egy
XP-s gyerekkel.

– XP – ismételte Eli.
–  Így hívják Ethan betegségét, ami miatt nem mehet

napra. Ez egy genetikai betegség, ráadásul nagyon ritka.
Eli már beszélt erről Ethannel… érintőlegesen. Csak

arra emlékezett, hogy Ethan azt mondta, nem fog sokáig
élni.

– De Ethan… rendben lesz, ugye?
– Nem – felelte Shelby lágyan. – Nem lesz.
Shelby felszegte a fejét, de nem mondott többet. Eli

letette a villáját.



– És az orvosok nem tehetnek semmit?
–  Egyelőre annyit tudnak tenni, hogy időben szólnak.

Hogy tudjuk, mire számíthatunk. Bár nem gondolom,
hogy ilyesmire az ember valaha is fel tud készülni. De a
legtöbb genetikai tanácsadó még csak nem is vizsgálja az
XP-t. Egyébként amikor terhes voltam, eszem ágában sem
lett volna tanácsadásra menni, ha Thomas családjában
nem lett volna jelen a cisztás fibrózis.

– És a doktor nem jelezte, hogy gond van?
–  Doktornő. És nem, nem jelezte. Kiderült, hogy

lemondták az időpontomat. Amikor odaértem a
vizsgálatra, mérges is voltam emiatt, épp, mint a többi
páciens, akik ott álltak megfürödve. Az egyikük
kihallgatta a recepciós telefonbeszélgetését: kiderült,
hogy a kavarodásnak az az oka, hogy a doktornő
szabadnapot vett ki, mert abortuszra ment. – Shelby keze
ösztönösen a hasára vándorolt. – Sokat gondolkodtam
ezen. Természetesen az ő döntése volt, hogy megtegye,
amit meg kellett tennie, és fogalmam sincs, mi lehetett az
oka. De arra is rájöttem, hogy én nem mondanék le a
bennem fejlődő kisbabáról, akkor sem, ha cisztás
fibrózisa lenne, vagy XP-je, vagy bármi más betegsége.
Bármit is mondott volna nekem a genetikai szakértő,
kitartottam volna a véleményem mellett… ezért már nem
is volt értelme új időpontot kérnem.

Eliéknak nem született gyermekük, mielőtt a felesége
otthagyta őt egy másik férfiért. Most eltűnődött, mit tett
volna, ha a felesége a gyermekét is magával viszi. Úgy



képzelte, hogy egy gyermek elvesztésén az ember soha
nem teszi túl magát – olyasmi lehet, mint egy foghíj,
amely mindig ott lesz, vagy egy heg, amelyre akarva-
akaratlanul mindig odatéved az ember keze.

– Ethan klassz srácnak tűnik – mondta Eli.
– Igen, néhány év vele nekem többet ér, mint egy egész

élet valaki mással – mosolygott Shelby. – Egyéként ő is
meg Ross is elláttak jó tanácsokkal a randi előtt.

– Igen?
– Ross a lelkemre kötötte, hogy ne bízzak meg egy olyan

férfiban, aki abból él, hogy másokat vallat.
– És Ethan?
– Ethan nagy bölcsességét inkább későbbre tartogatom

– kacagott fel Shelby.
Eli hátradőlt a székében.
– Az öcséd nagyon érdekes alak.
–  Szépen fogalmaztál – felelte Shelby, miközben a

kenyerét vajazta. – Gyakrabban mondják rá, hogy
semmirekellő, meg hogy egy rakás szerencsétlenség.

– De te nem így látod őt.
–  Nem. Szerintem csak elveszett. De ez az állapot csak

addig tart, amíg valaki meg nem találja. – Egy tincs
kiszabadult Shelby kontyából, amelyet sietve a füle mögé
tűrt. – A  boldogság bizonyos embereket könnyebben
megtalál, mint másokat. Ross is szeretne boldog lenni;
sokkal inkább vágyik a boldogságra, mint bárki más, akit
ismerek. De ha azt mondaná neki valaki, hogy találja meg
a boldogsághoz vezető utat, az olyasmi lenne, mintha azt



mondanák neki, hogy tárja ki a karját, és repüljön.
Egyszerűen nem megy neki, ennyi az egész.

–  És veled mi a helyzet? – kérdezte Eli. – Vigyázol
Ethanre, és Ross fő támasza vagy. De ki gondoskodik
rólad?

Eli megfogta Shelby kezét, amely kissé túl erősen
szorította a borospohár nyakát. Shelby szája ellazult,
mintha megfeledkezett volna magáról, aztán felocsúdott,
és elhúzódott Elitól.

–  Tessék, itt vagyok veled, és próbálom adjusztálni
magam…

– Miért csinálod ezt? – kérdezte Eli.
– Mit?
–  Miért használsz olyan szavakat, amiket senki nem

ért?
– Azt jelenti, hogy…
–  Nem érdekel – szakította félbe Eli. – Csak azt

szeretném tudni, miért nem mondod ki soha, amit
gondolsz.

Eli az hitte, Shelby majd ügyesen kibújik a kérdés alól, ő
azonban mélyen Eli szemébe nézett.

– A szavakkal az ember biztosra megy. Amikor tudom,
mit kell mondanom, mi a helyes, akkor nem érhetnek
meglepetések.

Eli kissé előrehajolt.
–  Ugyan már, nyugodtan mondd ki azt is, ami nem

helyes! Például tegyél fel nekem egy helytelen kérdést.
Shelby elgondolkodott, aztán suttogóra fogta, mintha



mások is lennének körülöttük.
– Miért én, Eli?
Eli felállt, és Shelbyt is felsegítette, mintha egyedül így

válaszolhatná meg a kérdést.
– Miért? – ismételte Shelby.
–  Mert a második randin táncolni szokás – felelte Eli,

aki készakarva félreértette a kérdést. Szorosan magához
ölelte Shelbyt, és érezte, ahogy a nő feje búbja az állának
nyomódik.

– Nincs is zene.
–  Tényleg nincs? – kérdezte gyengéden Eli, és addig

ringatta Shelbyt a karjába zárva, amíg végül ő is hallotta a
csend ezüstös csilingelését.

Ross a gránitfejtő legmagasabb párkányán állva nézte,
ahogy az unokaöccse sorra mássza meg a tegnapi
robbantás után ott maradt jókora tömböket. Maga is
meglepődött, milyen hihetetlenül idegesen figyeli, ahogy
egy szeretett lény ilyen veszélyes mutatványt visz véghez,
jóllehet ő aztán igencsak merész kalandokat vállalt be
élete során. Miután segített Rossnak a Pike-birtokon,
Ethan cserébe azt kérte, egy éjszaka erejéig hadd csinálja
azt, amit csak szeretne. És mivel kiérdemelte, Ross
elhatározta, hogy eleget tesz a kérésének.

Először is engedélyt kért a biztonsági őrtől, Az
Thompsontól. Miután Shelby randizni ment, Ross tudta,
hogy jó néhány órája lesz, hogy elvigye Ethant a kis
kirándulásukra. Az ott állt Ross mellett. Együtt figyelték



Ethant, aki ügyesen fellendült egy rézsútosan lejtő,
rózsaszínes sziklára.

–  Az, ugye nem kerül bajba miattunk? –
aggodalmaskodott Ross.

– Csak ha megsérül a gyerek.
– Ajánlom neki, hogy vigyázzon magára!
– És maga bajba kerül emiatt? – kérdezte Az.
– Valószínűleg – vallotta be Ross. – Most nekem kellene

vigyáznom rá. – Ross elrúgott egy kavicsot, amely
túlszaladt a párkányon, és lezuhant a mélybe. – Még meg
sem köszöntem, amit a múltkor értem tett.

– Semmi szükség rá.
Ross a fejét rázta.
– Én… szóval egy csomó minden történt velem, mielőtt

maga odajött volna. Megtaláltam a szellememet.
– Hallottam.
– Nem tűnik meglepettnek.
– Engem aztán nem kell meggyőznie – jegyezte meg Az.
–  Eli Rocherttől tudom, hogy valamilyen ceremóniára

készülnek.
– Péntek hajnalban. Eljön?
Ross egy pillanatig szólni sem tudott. Eli mondta neki,

hogy a szertartás zárt körű lesz, egyedül a sírok
kihantolásához szükséges hivatalos személyek lesznek
jelen, illetve az abenakik szellemi vezetői. Ő nem volt sem
hivatalos személy, sem abenaki, így hát meghívásra sem
számított. Már meg is győzte magát, hogy ha meglátná
annak a nőnek a földi maradványait, aki egyedül az ő



kedvéért kelt életre, az olyan lenne, mintha újra
elveszítené őt.

A  szíve mélyén azonban nagyon is szeretett volna ott
lenni. Hiszen amikor Lia testét örök nyugalomra helyezik,
előfordulhat, hogy a szelleme is eljön a nagy eseményre.
És ha látná, hogy Ross is ott van, talán többé nem hagyná
el őt.

– Ott leszek – ígérte halkan Ross.
Az összefonta karját a mellkasán.
–  Igazából nem is azt a sírt kellene kiásni, hanem

Spencer Pike-ot élve eltemetni.
Ross Az arcát fürkészte, aki elég idős volt ahhoz, hogy

tudomása legyen Spencer Pike sterilizációs programjáról.
Ross Elitól hallotta, hogy az öreg a hetvenes években
költözött Comtosookba a Közép-Nyugatról. Shelby viszont
azt mondta, hogy a harmincas években voltak olyan
abenakik, akik a Vermontban történtek miatt
elmenekültek, és az odzsibve törzs tagjaihoz csatlakoztak
Michigan, Minnesota és Wisconsin területén, ahová
magukkal vitték a történeteiket is. Az pedig minden
bizonnyal nyitva tartotta a fülét.

– Mennyit tudott róla? – kérdezte Ross.
– Eleget – vonta meg a vállát Az.
– De nem árulta el senkinek. Odamehetett volna Elihoz,

és elmondhatott volna neki mindent Spencer Pike-ról meg
az eugenikáról.

–  Miért tépnénk fel fájdalmas sebeket, ha úgysem
változtathatunk semmin?



–  De változtathatunk. Megakadályozhatjuk, hogy
mindez újra megtörténjen.

– Komolyan hisz ebben? – vonta fel a szemöldökét Az.
Ross már épp rábólintott volna, de rádöbbent, hogy ez

nem lenne igaz. A  történelem igenis ismétli magát, újra
meg újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Az embereket
mindig kísérti a múlt, azok a dolgok, amiket megtettek, és
azok, amiket nem tettek meg.

– Szürke Farkas – szólalt meg hirtelen. – Ugye tudja, mi
lett Szürke Farkassal?

Az öregember felpillantott a hold sárgásan világító
szemére.

–  Ahol régebben éltem, néhány évente elterjedt a
szóbeszéd, hogy itt vagy ott látták őt. Sorban állt a
bankban, a busz hátsó ülésén ült, vagy krupié volt egy
kaszinóban.

– Mint Elvis – mosolygott Eli. Persze, gondolhatta volna.
A  legendákról ritkán derül ki, hogy van bármi
valóságalapjuk. – Amúgy sem számít. A fickó valószínűleg
már rég halott.

–  Százkét éves vagyok – mondta halkan Az. – De már
nem is számolom.



Tizedik fejezet

–  Én öltem meg. – Az a kis gézlapot a karjára szorította,
ahonnan az imént vettek vért, és végtelen nyugalommal
nézett a nyomozó tisztre, aki vele szemben ült a
kihallgatóban.

Elinak a szeme sem rebbent.
– A bizonyítékok nem erre utalnak.
– Ha jól tudom, még mindig érvényben van az ellenem

kiadott elfogatóparancs.
Ross letette a faspatulát, amelyre vattából hajat

illesztett, akár egy kis játék babára. Miután Az felfedte
előtte a személyazonosságát, beleegyezett, hogy
találkozzon Elijal. Ross félig-meddig arra számított, hogy
Az megint elhagyja a várost, de amikor befutott a
rendőrségre, Az már a lépcsőn ülve várt rá. Eli aztán
levette Az ujjlenyomatát, amelyen – ezt még Ross is látta –
ugyanolyan jellegzetes ívek rajzolódtak ki, mint
amilyenek Szürke Farkas börtönben levett ujjlenyomatán
is voltak. Aztán amikor Eli egy lépéssel tovább ment, és
megkérdezte Aztól, hajlandó lenne-e vért adni a DNS-
vizsgálathoz, maga az öreg javasolta, hogy ott helyben
intézzék is el a dolgot.

De miért tenne vallomást hetven év után?
– Én öltem meg – ismételte Az. – Rátaláltam egy lányra,



aki hercegnőként nevelkedett, és elárultam neki, hogy
mégsem az. Nem számít, hogy én tekertem-e a nyaka köré
a kötelet, vagy sem, mint ahogy az sem, ott voltam-e
egyáltalán azon az éjszakán. Nem kellett volna
meghalnia, ha nem árulom el neki, hogy az én lányom.

–  Tudhatta előre, hogy a lányának nem lesz könnyű
megbirkózni az igazsággal – szólalt meg Eli.

–  Nem gondoltam bele, milyen döntéseket kell majd
meghoznia. Egyszerűen szerettem volna megismerni őt,
hiszen azt gondoltam, ő az, akit majd magam után hagyok
ebben a világban. De nem így történt.

– Elmondta Pike-nak is?
– Nem.
– Maga szerint Lia elmondta neki?
– Szerintem félt elmondani – felelte Az. – Pike egy héttel

korábban bezárta őt a szobájába. Liának már volt
öngyilkossági kísérlete… és Pike azt mondta, szeretné
rajta tartani a szemét, nehogy megint kárt tegyen
magában. Persze Spencer Pike szemében az is felért egy
öngyilkossággal, ha az ember beismeri, hogy cigány.

– És miért nem vitte el magával Liát? – kérdezte vádlón
Ross. – Megmenthette volna.

Ross persze tudta, hogy ha Az Thompson Kanadába
menekítette volna a lányát, hogy ott szülje meg a
gyermekét, Lia akkor sem lehetne az övé. Sőt, akkor
mostanra valószínűleg egy vénséges vén asszony lenne.
Ross egyedül azért találkozhatott Liával, mert akkor és ott
meghalt.



–  A  férje összevert és kirúgott. Mire visszamentem
Liáért, a birtok már gyilkossági helyszín volt… És Spencer
Pike azt bizonygatta a rendőröknek, hogy én tettem. Azért
élek ilyen sokáig, mert ez a büntetésem. Találkoztam vele,
de az egész életemet nélküle kell leélnem.

Ross döbbenten bámult Azra, aki pontosan ugyanarról
a fájdalomról beszélt, amit ő maga is érzett.

Eli megrázta a fejét.
–  Még emlékszem, amikor ideköltözött, Az. Gyerek

voltam. Szóval visszajött Comtosookba, holott tudta, hogy
bármikor letartóztathatják valamiért, amit nem is
követett el?

– Azért jöttem vissza, mert megígértem valakinek, akit
szerettem.

Az levette a gézt a könyökhajlatáról, ahol csak egy
aprócska pötty jelezte, hogy hamarosan fény derül a
valódi személyazonosságára.

Kiderült, hogy nem is olyan bonyolult besurranni egy
idősotthonba, ha az ember olyan korban van, mint a
legtöbb gondozott. Az szellemként osont végig a
folyosókon. Hunyorogva vizslatta az ajtókra írt neveket,
amíg meg nem találta azt, amelyik neki kellett.

Bent Spencer Pike a paplanba gabalyodva feküdt, az
arca olyan sápadt volt, akár egy bálna gyomra. Egy kis
méretű, beteg által vezérelt infúziós fájdalomcsillapító
pumpa volt mellette. A  hüvelykujjával megnyomta a
nővérhívó gombot.



– Kérek még morfiumot! – pihegett erőtlenül.
A válasz üresen kongott, mintha a távolból jött volna:
– Sajnálom, Mr. Pike. Ma este már nem adhatok többet.
Pike fájdalmas hördüléssel dobta le a pumpa

távirányító gombját. Az oldalán feküdt, az arca eltorzult a
gyötrő fájdalomtól. Miután az a különös alak kilépett a
sötétből, jó pár pillanatba telt, amíg élesen kirajzolódott
előtte az arca. De még ezek után sem mutatta jelét, hogy
felismerte volna.

– Ki maga? – zihálta.
Erre nem volt jó válasz. Pike életében ő olyan sok

ember volt: John Delacour, Szürke Farkas, Az Thompson.
Mondták már rá, hogy indián, hogy cigány, hogy gyilkos,
és hogy csoda. Ő mégis egyedül az akart lenni, ami soha
nem lehetett: Lily férje és Lia apja.

Spencer Pike talán kába volt a nyugtatóktól, vagy a
betegség tompította el; de az is lehet, hogy meglátta Az
szemében a merészséget, és tévedésből együttérzésnek
vélte. Valami mindenesetre arra késztette, hogy átnyúljon
a tizenöt centiméternyi fizikai távolságon és a sok
mérföldnyi messzeségen, és megragadja Az kezét.

– Kérem! – könyörgött neki. – Kérem, segítsen!
Azt mélyen megérintette a felismerés, hogy egy dolog

mégiscsak közös benne és Spencer Pike-ban: mindketten
egyedül fognak meghalni, és a fájdalmuk is velük hal.
Lenézett az előtte fekvő férfira, aki oly sok életet tett
tönkre.

– Segítsen meghalni! – suttogta Pike.



Olyan könnyű lenne. Elég lenne egy párnát rászorítani
fél percre. Vagy a kezét rátenni arra az összeaszott,
keserű szájra. Soha senki nem tudná meg, Az ellenben
megkapná az elégtételt: életet az életért.

Pike azonban épp ezt akarta.
Az érezte, ahogy a szívéről lepattannak a vaspántok.
–  Nem – mondta, és kisétált a szobából anélkül, hogy

egy pillanatra is visszanézett volna.

A Comtosooki Rendőrkapitányság hat emberrel vonult ki,
hogy távol tartsák a médiát a kihantolás helyszínétől.
A feltárt sírok körül ott volt Wesley Sneap, Eli, Az, néhány
gondosan kiválasztott abenaki és Ross. A föld alól fahéjra
emlékeztető, sűrű, nehéz szagok törtek fel.

Nekem kellene ott lennem – gondolta Ross abban a
pillanatban, hogy Az hangosan is kimondta ugyanazokat
a szavakat. Az öregember remegő kézzel nyúlt a koporsó
felé.

– Hová viszik őt? – kérdezte Ross.
–  A  hegy tetejére, egy szent helyre. Az abenakikat

mindig úgy temetik el, hogy kelet felé nézzenek. – Az
felpillantott. – Így majd ő is látja a felkelő napot.

Ross megpróbálta legyűrni a torkában keletkezett
gombócot.

– Majd… majd megmutatná, hol fekszik?
– Nem lehet. Maga nem abenaki.
Ross sejtette, hogy ez lesz a válasz, de a könnye attól

még ugyanúgy eleredt. Bólintott, és úgy tett, mintha egy



kis fadarabot rugdosna. Egyszerre megérezte, hogy
valamit a kezébe csúsztatnak. Egy boríték volt az.

A  borítékban egy megfakult újságkivágás volt a
Burlington Free Pressből, Cecelia Pike gyászjelentése.
A  szöveg mellett ott díszelgett Lia fényképe. Halványan
mosolygott, mintha a fényképész épp egy tréfás
történettel szórakoztatta volna, amelyen ő merő
udvariasságból nevetett egy keveset.

– Tartsa meg! – mondta Az.
– Nem lehet…
–  Ő  is ezt akarná. – Az félrebillentette a fejét. –

Elmondta nekem, hogy magáról álmodott.
– Hogy… micsoda?
–  Egy olyan férfiról álmodott, aki épp úgy nézett ki,

mint maga. Akinek mindenféle furcsa, soha nem látott
szerkentyűi voltak. Az álmaiban jelent meg neki. – Az
megrántotta a vállát. – Ez nem is olyan különleges. Az
embert évekig kísértheti valaki, akivel még csak nem is
találkozott.

– Készen áll? – kérdezte halkan Eli, mire az öreg bólintott.
Wesley Sneap segítségével Eli behelyezte a feszítővasat,

és felnyitotta a nagyobbik koporsó fedelét. Ross
hátrahőkölt, és a két abenaki is falfehérré vált. Eli belesett
a fenyőkoporsóba, a koszban és porban fekvő sárgás
csonthalomra. Csupán egyetlen végtag maradt érintetlen.
A jobb kar egyben volt a válltól a könyéken át egészen a
kézfejig, és a szegycsont felett pihent, amely valaha a



szívet takarta.
Eli összekulcsolt kézzel állt, és úgy érezte, hogy a

gyermekkora megelevenedik előtte, amint Az beszélni
kezdett azon a nyelven, amelyik az ő ereiben is folyt.
Kcsaj phanem ta vdosza… anya és lánya. Kcsi Nivaszkv…
Nagy Szellem. Noszaka nia… kövessetek. Eli nem tudta,
vajon Cecelia Pike és a kislánya olyan helyen vannak-e,
ahol hallják ezt a szép szertartást, de nagyon remélte.

– Olegvaszi – kántálta Az. – Szép álmokat.
Aztán a többiek felé fordult.
– Az odzsibvék, akik befogadtak, miután elhagytam ezt

a vidéket, különleges szertartást rendeznek, amikor
kisgyermek születik. – Ezzel egy vászontáskából előhúzott
egy vastag dohánytekercset, és meggyújtotta. – Erre azért
van szükség, hogy a Szellemvilág felismerje a gyermeket,
és befogadja őt, amikor eljön az ideje. Ma szeretnék nevet
adni az unokámnak.

Az kihívó tekintettel nézett végig a körülötte állókon,
hátha valaki megjegyzi, hogy ezzel bizony hetven évet
késett.

– Lily! – kiáltotta kelet felé fordulva.
Eli érezte, hogy a válasz magától csúszik ki a száján.
– Lily! – ismételte.
Az északnak fordult.
– Lily!
– Lily!
Az nyugatnak és délnek is elismételte az unokája nevét,

hogy a szellemek vigyázhassanak rá. Mire Az újra Eli felé



fordult, havazni kezdett. Eli lesöpört a hajáról néhány
rózsaszirmot.

– Most – szólalt meg Az.
Ekkor az ég beborult, és olyan színt öltött, mint egy

véraláfutás a bőr alatt. Ross Wakeman lassan
körbefordult, mintha szellemekre várna, és már Eli maga
sem csodálkozott volna, ha meg is jelennek.

Wesley ebben a pillanatban felfeszítette a kisebb
koporsót, egy faládát, amely idővel annyira elkorhadt,
hogy most darabokra esett szét. A láda tartalma kiborult,
és Eli túl későn szaladt oda, hogy bármit is tegyen.

A  kis csoportra néma csend telepedett. A  halomból
barnás, éles, meggörbült csontdarabok meredeztek. Eli
nem értett ugyan az ilyesmihez, de így is rögtön szemet
szúrt neki, hogy hiányzik a koponya.

– Ööö… Wesley?
A  halottkém térdre ereszkedett, és kesztyűs kézzel

áttúrta a maradványokat.
– A bordák és a csigolyák itt vannak – állapította meg –,

de egy újszülötthöz képest túlságosan nagyok. Sőt,
szerintem ezek egyáltalán nem is emberi csontok.

– Akkor mi a fene ez?
Wesley Elira pillantott.
– Nekem elsőre sült oldalasnak tűnik.
Eli még évekkel később is emlékezni fog rá, hogy ez volt

az a pillanat, amikor végleg lemondott a vörös húsról.
Letérdelt a koporsó mellé, és érezte, hogy Az a háta mögé
lép. Együtt nézték, ahogy az égbolt megreped, és sűrű



rózsasziromesőt ont rájuk. A  rózsaszirmok lassan
beborították a földet, a sírt és a koporsóban nyugvó
csontokat. Eli lába előtt a szél felkapta és megtáncoltatta a
szirmokat, amelyek a földre hullva a következő
kezdőbetűket adták ki: R. W.

Ruby álmában keresett valakit. A  rettegés jókora
oroszlánként telepedett a mellkasára, és a kulcscsontjába
karmolt. Hirtelen felriadt, és megpróbált felülni, de az
oroszlán olyan erősen nyomta a matrachoz, hogy még
csak levegőt sem kapott.

Lucy sírt talán?
Nem, ez egy csecsemő volt. A vékonyka, panaszos hang

beszökött a hálószobaajtó alatt, a résen, ahol a folyosó
fénye is beszűrődött. Ruby minden erejét megfeszítve
felállt, ám ekkor az oroszlán kíméletlenül rátámadt.

Ruby a mellkasához kapott, amelyet szúró, égető
fájdalom járt át, aztán tehetetlenül vágódott végig a
padlón. Abban a megvilágosodott pillanatban, amely
rendszerint a mindent betöltő fájdalommal együtt jár,
rádöbbent, ki az a csecsemő. És már azt is tudta, hogy
álmában Cecelia Pike-ot kereste.

Ross egymás után írta le a köröket az autójával, aztán
amikor már nem bírta tovább, leparkolt az út mentén,
kiszállt, a motorháztetőre feküdt, és széles mosollyal az
égre bámult.

– R. W. – mondta ki fennhangon. – R. W.



Igen, a saját szemével látta. Nem számít, más is
észrevette-e, ő látta, hogy a virágszirmok az ő nevének a
kezdőbetűit formázták. Ross hagyta, hogy a nap
megmelengesse az arcát. Az ég kéken ragyogott, és a
felhők mindenféle mintát rajzoltak rá: csapott hátú
zsiráfot, teáskannát, tarajos sült. Ha az ember megfelelő
szemmel nézi, mindenféle alakot beleláthat. Ross egyszer
csak odébb húzódott, hogy szabadon hagyja a
motorháztető felét. Hogy ha az illetőnek úgy tartja kedve,
odaülhessen mellé.

–  Hogy érted, hogy nem volt ott a holttest? – hüledezett
Shelby, aki a tornácon üldögélt Ross mellett. – Még halotti
bizonyítványt is kiállítottak!

Ethan a kocsibejáró végén mélyen meghajolt, miután
bemutatta a legújabb trükkjeit.

– Anyu! Láttad ezt?
–  Makulátlan! – Shelby megtapsolta Ethant, majd

Rosshoz fordult. – De a halottkém csak akkor írhatja alá a
halotti bizonyítványt, ha látta a holttestet, nem igaz?

–  Ki tudja? Eli a régi rendőrségi jelentések és
vallomások alapján dolgozik, de ki tudja, mi történt
valójában? Olyan, mintha ki kellene raknunk egy
kirakóst, de csak a darabok fele lenne meg.

–  Nekem az a benyomásom, Eli tudja, mit csinál –
merengett Shelby.

–  Eli? – Ross a nővére arcát fürkészte. – Még mindig a
gyilkosságról beszélünk, vagy van valami, amit el akarsz



mondani?
Shelby maga alá húzta a lábát, amikor Ethan elsüvített

mellettük, Shelby lábujjától néhány centire.
–  Csak azt akartam mondani, hogy nagyon alaposan

dolgozik.
– Azt elhiszem.
Shelby lesújtó pillantást vetett rá.
– A józan ész azt diktálja, hogy ha az újszülött holtteste

nincs meg, akkor feltehetően máshol temették el… vagy el
sem temették. Pike biztosan nem temette volna másik
sírba, hiszen ha a halottkém ragaszkodott volna a holttest
kihantolásához, nem tudott volna megfelelő
magyarázattal szolgálni a sült oldalasra. Róla egyébként
azt sem tudom elképzelni, hogy egy templom küszöbén
hagyja a csecsemőt.

–  De miért hagyott volna a templomnál egy halott
újszülöttet?

– Ki mondta, hogy halott volt? – nézett rá Shelby.
–  Spencer Pike – felelt Ross, aztán nagyot pislogott. –

A francba!
– Pontosan.
– De ha hazudott… és a baba életben volt… akkor talán

valaki megpróbálta megmenteni. Az megmagyarázná,
miért tettek sült húst a koporsóba… át akarták verni Pike-
ot, hogy azt higgye, meghalt a csecsemő.

– Amit Pike szívesen el is hitt volna – tette hozzá Shelby.
– És mi van akkor, ha a szellem nem azért kísért a
birtokon, mert meggyilkolták? Mi van, ha azért jött vissza,



hogy megtalálja a gyermekét?
Ethan elhúzott előttük, a szeme fényesen csillogott.

Háromszor is megcsinálta a 360-as flipet, de a negyediket
elrontotta, és orra bukott. A  járdán fekve boldogan,
gurgulázva, szívből jövőn kacagott, ahogy csak a gyerekek
tudnak.

– Na, ezért te is visszajönnél – jegyezte meg Ross.
– Nem. Én eleve el sem mentem volna.

Túlságosan szép környezet volt ez Spencer Pike-nak. Az
öreg a kerekesszékében, takaróba bugyolálva üldögélt a
kerti lugas fehér deszkái előtt. Eli magában valami
megfelelőbb hátteret képzelt el neki: kénköves poklot
vagy egy középkori börtöncellát. Végtére is ez az ember
büntetlenül megúszott egy gyilkosságot!

Eli a lugas korlátjának dőlve igyekezett megőrizni a
hidegvérét. Most már személyes küldetésének érezte
vallomásra bírni Pike-ot.

–  Mit szólna, ha elvinnék lemosdatni, aztán kiderülne,
hogy vaszektómiát hajtottak végre magán?

–  Nem hinném, hogy ez bármi változást idézne elő a
mindennapjaimban.

–  Sajnos – folytatta Eli – ezt a maga sterilizációjának
áldozatai nem így gondolták.

–  Hitler miatt rossz színben tűnt fel az eugenika, és
maguk, liberálisok mind ránk támadtak. De mi is
éppolyan emberek voltunk, mint maguk. Mi is csak jobbá
akartuk tenni a világot.



–  Azzal, hogy nem engedték szaporodni a szegényeket
meg mindazokat, akik valamiben különböztek?
Mondhatom, nagyon emberséges.

–  Fogalma sincs, mi volt a helyzet. Azoknak a
gyerekeknek nem volt rendes otthonuk. Nem volt
megfelelő neveltetésük. Akit tudtunk, megmentettünk.
Higgye el, a sterilizáció elsősorban az ő érdeküket
szolgálta.

– Az nem fordult meg a fejében, hogy adjon nekik egy
második esélyt?

–  Dehogyisnem. De újra meg újra elkövették
ugyanazokat a hibákat.

–  És maga? – szegezte neki a kérdést Eli. – Maga soha
nem hibázott?

Pike szeme összeszűkült.
–  Mondja már meg, mi köze ennek ahhoz, hogy

építkezni akarnak a birtokon?
–  Vicces, hogy rákérdezett: a birtokon végül nem épül

semmi. – Eli odanyújtotta Pike-nak annak a hivatalos
végzésnek a másolatát, amelyet Rod van Vleet is
megkapott.

– Ez… ez nevetséges! – fröcsögte Pike. – Az én földemen
nincs semmiféle indián temető.

– Már hogyne lenne! – Eli egy lépéssel közelebb ment. –
Mondja csak, Spencer, Cissy küzdött az életéért?
Könyörgött, hogy hagyja abba, miközben maga a nyakára
tette a kötelet?

– A feleségem volt.



– És félig abenaki – vágott vissza Eli. – Ami nem vetett
volna jó fényt az Amerikai Eugenikai Társaság egyik
oszlopos tagjára, igaz?

Eli csendben figyelte, ahogy Pike arcára kiül a
döbbenet.

– Ezt már a múltkor is mondta.
– Mert így van.
A vénember úgy ingatta a fejét, mintha így akarná távol

tartani az igazságot.
–  Cissy nem volt… a haja szőke volt, a bőre pedig

tejfehér…
– Az apja pedig nem Harry Beaumont volt, hanem egy

Szürke Farkas nevezetű abenaki.
– Az apja…?
–  Cissy sajnos nem az volt, akinek maga hitte, ezért

megszabadult tőle, éppen úgy, ahogy minden mástól is
megszabadult, ami nem egyezett az elképzeléseivel. – Eli
az öreg fölé hajolt. – Mondja el az igazat, Spencer! Mondja
el, mit tett!

Pike behunyta a szemét, és olyan sokáig ült némán,
mozdulatlanul, hogy Eli már azt hitte, szélütést kapott.

– Azt hittem, Cissy beleszeretett – suttogta végül. – Azt
hittem, az övé volt a gyerek.

– Mit tett a babával?
Az öregember torka összeszorult, az ajka hangtalanul

mozgott, majd egyszer csak előtörtek a szavak:
–  Megöltem. Megfojtottam. A  holttestet elrejtettem a

jégkamrában, és azt mondtam Cissynek, hogy meghalt.



Azt hittem, így talán mindent újrakezdhetünk. De
Cissyhez egy ujjal sem nyúltam. Esküszöm, szerettem őt.
Szerettem őt.

Elinak az emlékezetébe villant a földbe temetett faláda,
amelyből hiányzott a gyermek.

– Mit tett a csecsemő holttestével?
– Eltemettem – bukott ki Spencerből. – Másnap délelőtt

rátaláltam Cissyre… és mielőtt kihívtam volna a
rendőrséget, még eltemettem a ládát. Kénytelen voltam
eltemetni, különben rájöttek volna, mit tettem. – Pike
megragadta Eli ruhaujját. – Azért tettem, mert szerettem
Cissyt. Csak azt akartam…

–  Csak egy második esélyt akart, igaz? – szólt közbe
ridegen Eli. –  Csak az a kérdés, elkövette-e másodszor is
ugyanazt a hibát.

Meredith minden igyekezetével azon volt, hogy ne
omoljon össze a kardiológus szeme láttára, aki a
nagyanyját kezelte a szívrohama után. Ruby kórházi ágya
mellett ültek. Rubyra, mint egy karácsonyfára,
mindenféle drótok és csövek voltak aggatva.

– Még nincs túl a nehezén – tájékoztatta az orvos. – Az
elégtelen agyi keringés és a miokardiális infarktus
ischemiához, csökkent vérellátáshoz vezethet… illetve
delíriumhoz. Úgy vélem, a legjobb lenne, ha néhány napig
bent tartanánk megfigyelésre.

Meredith motyogott valamit – dicséret volt? vagy
köszönetnyilvánítás?  –, aztán lerogyott az ágy mellé



húzott székre. A  kórterem előtt egy angyali ápolónő
lefoglalta Lucyt: filctollal arcokat rajzoltak a felfújt
gumikesztyűbábokra. Meredith a műszálas takaróra
hajtotta a fejét, és megfogta Ruby kezét, akinek a
mutatóujján felcsíptethető oxigénszintmérő villogott.

– Ne hagyj itt! – kérlelte.
Meredith érezte, hogy Ruby ujjának papírvékony bőre a

tenyerét súrolja. Reménykedve ült fel, hátha a nagyanyja
kinyitotta a szemét.

– Időben elkészülök a vacsorapartira – szólalt meg Ruby
különös, francia kanadai akcentussal.

Vacsoraparti? – vonta fel a szemöldökét Meredith, aztán
eszébe jutott, mit mondott az orvos a delíriumról.

– Gondoskodj a babáról!
Lucyról lehet szó.
– Igen, ő is azt szeretné, hogy meggyógyulj!
Ruby lehunyta a szemét.
–  Gondoskodni fogok róla – motyogta. – Ígérem, Miz

Pike.

Shelby arca felragyogott, amikor látta, hogy Eli csenget be
hozzá.

–  Örülök, hogy eljöttél! – üdvözölte, és félreállt, hogy
beengedje.

– Én is.
–  Nagyon jól éreztem magam a múltkor. – Shelbynek

eszébe jutott, hogyan ért véget a randijuk Eli
terepjárójában. Eli odahajolt hozzá, és megkérdezte,



megcsókolhatja-e, mielőtt Watson megelőzné. Milyen
hihetetlenül jó érzés volt, hogy valaki átöleli, és nem neki
kell mást ölelnie!

–  Akkor jó. Mert most azért jöttem, hogy megkérjem a
kezed.

– Hogy… micsoda?
Eli széles mosolyt villantott rá.
–  Miután annyira utálod az első randikat, arra

gondoltam, talán a második randikért sem vagy oda.
Ezért azt találtam ki, hogy hagyjuk ki az egész randizást.

–  Talán előreszaladhatnánk az ezüstlakodalmunkig,
biztos, ami biztos – tréfálkozott Shelby.

– Nekem megfelel – vágta rá Eli, és Shelby furcsa módon
elhitte, hogy félig-meddig komolyan is gondolja. Magában
elképzelte, ahogy egymás mellett ülnek, és nem csinálnak
semmit, hiszen az elmúlt évek során már annyi mindenen
keresztülmentek, hogy nincs más dolguk, mint élvezni
egymás társaságát. Arra gondolt, milyen lenne úgy
felébredni, hogy nem üres az ágy túlsó fele.

–  Hozhatok valamit? – kérdezte Shelby. – Egy hideg
italt?

– Rosst.
– Ó! – nyúlt meg Shelby arca. – Szóval miatta jöttél.
A  kínos pillanatnak Watson vetett véget, aki nagy

lendülettel közéjük ugrott, majd berobogott a házba a
nyitott ajtón át.

–  Megmondtam, hogy maradj a kocsiban! – kiáltott rá
Eli, de a nyakörvét már nem sikerült elkapnia.



–  Semmi baj – nyugtatta meg Shelby, és tehetetlenül
nézte, ahogy a véreb az előszobából a nappaliba rohan.
Watson egyszer csak megtorpant, Shelby felé fordult, és
lelkesen csóválni kezdte a farkát, amivel sikerült levernie
a dohányzóasztalról egy cukorkatartót, egy távirányítót és
jó néhány könyvet. Eli és Shelby egyszerre rohantak oda
rendet rakni.

– Annyira sajnálom…
– Ugyan már…
– Néha iszonyúan idegesítő…
–  Nem rosszabb, mint egy kilencéves gyerek, nekem

elhiheted.
Shelby a kristálytálon keletkezett hajszálrepedést

vizsgálta, miközben Eli összeszedegette a szanaszét
heverő könyveket, többek között egy Vermontot bemutató
képeskönyvet és egy albumot is. Eli kíváncsian pörgetett
bele az albumba.

– Ez mi?
Shelby zavarában elpirult, ahogy Eli átböngészte a

beragasztgatott újságcikkeket. Azon az oldalon, ahol végül
Eli kinyitotta az albumot, egy hatéves fiúról szóló cikk
volt, akit Florida partjainál cápatámadás ért. A  cápa
leharapta a lábát, amelyet aztán sikeresen visszavarrtak,
de a súlyos vérveszteség miatt a fiú kómába esett. Miután
hetekig azt hitték róla, hogy agyhalott, egyszer csak
felébredt, és kiderült, hogy kutya baja sincs.

A  legújabb cikk egy kanadai kisgyerekről szólt, aki
kiszökött a házból, és egy kétméteres hóréteg alatt



egyszerűen elaludt.
–  Erre emlékszem! – kiáltott fel Eli. – Halottnak

nyilvánították a srácot, kórházba vitték…
–  Az orvosok lassan felmelegítették, és életre kelt. –

Shelby kivette Eli kezéből az albumot. – Bolond vagyok,
tudom, de szívesen gyűjtögetem az ilyen híreket. Minden
olyan cikket kivágok, ami azt sugallja, hogy a halál…
szóval, hogy a halál nem olyan végleges. Talán egy nap
valaki épp emiatt vágja ki az Ethanről szóló újságcikket.

Ekkor Ross jött le döngő léptekkel a lépcsőn. Nemrég
szállhatott ki a zuhany alól, a haja még vizes volt.

– Hallottam a hangodat – fordult Elihoz, és tűrte, hogy
Watson boldogan ráugorjon. – Hogy ment a megbeszélés
Pike-kal?

Eli azonban belefeledkezett a kanadai kisfiú
történetébe.

– Az orvos a McGill Egyetemről való – állapította meg. –
Az itt van a határ túloldalán, Montrealban. Gondolom,
nem lakhat messze a család sem. Shelby, eljössz velem?

Shelby egy pillanatra sem gondolt Ethanre, a
munkájára vagy az öccsére. Abba sem gondolt bele, hogy
fogja eltölteni az éjszakát egy olyan férfival, akivel még
csak egyszer randizott. Az sem ütött szöget a fejébe, miért
olyan lelkes Eli a halálközeli élményekkel kapcsolatban,
mint ő maga. Shelbynek egyedül az járt az eszében, hogy
ha az embernek lehetősége adódik egy csodát
megtapasztalni, akkor habozás nélkül bele kell vágnia.



Burlington Free Press:

Burlington, VT – Dr. Thomas Smalley, a Vermonti Egyetem

rektora bejelentette, hogy már tervezik a Beaumont Biológiai

Könyvtár és a Pike Antropológiai Múzeum átnevezését.

„A Vermonti Egyetem szeretné leszögezni, hogy a fent nevezett

professzorok csakis a saját elképzeléseiket hangoztatták a

vermonti eugenikai program során, és nem az egyetemi közösség

egészének véleményét képviselték” – jelentette ki Smalley az

írásbeli nyilatkozatában. Az épületek lehetséges új nevét az

Öregdiákok Bizottsága bírálja el.

Eli gyerekkorában úgy képzelte, hogy az államhatárokat
és az Egyenlítő vonalát szó szerint rárajzolták a földre,
mint a térképen.

– Amikor anyám először vitt el Kanadába, megkértem,
hogy álljunk meg, hadd nézzem, hol húzódik a határ –
mesélte Shelbynek.

– Gondolom, mekkorát csalódtál.
– Egyáltalán nem. – Eli vigyorogva idézte fel az emléket.

– Anyám kivett egy darab krétát a kesztyűtartóból, és
nekiállt meghúzni a vonalat. Azt mondta, valószínűleg
lekoptatták az útról a kocsik kerekei.

– És te elhitted?
Eli a szeme sarkából Shelby felé sandított.
– Szerintem az emberek elhiszik, amit el akarnak hinni,

nem?
– Úgy látom, csak az mehet rendőrnek, aki elég cinikus.
–  Ez nem igaz. Hidd el, mi is értékeljük a hétköznapi

csodákat!
A  terepjáróval egy motel parkolójába kanyarodtak.

A térkép szerint épp hogy átlépték Montreal városhatárát.



Szobák HBO-val – hirdette egy tábla.
Rekordidő alatt átértek Kanadába, de már így is este

nyolc felé járt – ami azt jelentette, hogy Eli csak másnap
keresheti fel dr. Holessandrót.

–  Elnézést, ez nem egy Ritz – szabadkozott Eli. – De a
Ritz nem fogad kutyákat.

–  Miattam ne aggódj! Én ellennék a terepjáró
hátuljában is.

Eli elképzelte, ahogy Shelby a terepjáróban tetőtől
talpig szorosan hozzásimul, és nyomban
megkeményedett, akár a kő. Kikászálódott az ülésről,
elfordult, és megigazította a farmernadrágját. Shelbyvel
együtt beléptek a motel irodájába, ahol egy zöld hajú,
punk frizurás fiatal fiú magával szójátékozott éppen a
recepcióspultnál.

– Beszélsz franciául? – kérdezte Shelby Elitól.
–  Ne aggódj! – Eli a pulthoz lépett, de a srác rá sem

hederített.
– Hahó! Bonjour!
–  Bonjour! – köszönt vissza a fiú, és sokat tudón

vigyorgott Elira meg Shelbyre. Valószínűleg neki is
feltűnt, hogy nincs csomagjuk. – Vous désirez une
chambre?

Shelby szóra nyitotta a száját, Eli azonban közelebb
lépett a pulthoz.

– Majd én intézem. Oui, deux chambres, s’il vous plaît.
A srác tekintete Shelbyre ugrott, majd vissza Elira.
– Deux? Vous êtes sûr?



– Oui – bólintott Eli.
– Et Madame? – vonta fel a szemöldökét a fiú. – Elle est

sûr aussi?
– Bon, d’accord. Avez vous des chambres ou non?
– Oui, oui… ne vous fâchez pas. D’abord, j’ai besoin d’une

carte de crédit… – mondta a srác, Eli pedig a pultra csapta
a hitelkártyáját. – Voilà les cléfs pour les chambres 40 et
42.

– Merci.
– Ou, préféréz-vous plus de distance entre les chambres?

Deux étages différents peut-être…?
– Non, ça va comme ça.
Eli belekarolt Shelbybe, és a bejárati ajtó felé húzta.
– Bonne nuit, alors… – szólt utánuk nevetve a fiú.
Kint, a szabadban Eli sietve a terepjáró felé indult.

A férfiassága már akkor is kemény volt, amikor beléptek
a motelbe, de mostanra akár légkalapácsnak is elment
volna.

– Eli…
–  A  kutyáért megyek. Tudod, mindig arról papolnak,

hogy nem szabad az állatokat a kocsiban hagyni…
–  Eli! – Shelby megállt a parkoló közepén, és csípőre

tette a kezét. – A fenébe is, figyelj már rám!
Eli lassan megfordult, és kiengedte a levegőt.
– Mi az?
–  Azért kérdeztem, hogy beszélsz-e franciául, mert én

beszélek, és szívesen elintéztem volna a bejelentkezést.
Szeretné, ha távolabb lennének a szobák? – utánozta



gúnyosan a recepcióst. – Talán két külön emeleten?
Eli megszégyenülten szitkozódott magában.
– Shelby, nem úgy van, ahogy gondolod…
–  Fogalmad sincs, mit gondolok – vágott vissza Shelby,

aztán békülékeny hangon folytatta. – Azt gondolom, hogy
a srácnak igaza volt. Kivehettél volna egy szobát is.

Eli olyan közel ment Shelbyhez, hogy alig néhány ujjnyi
távolság maradt köztük.

– Nem, az nem lett volna jó.
Eli látta, hogy Shelby szemében kialszik a fény, és

rádöbbent, hogy Shelby teljesen félreértette őt. Abban a
pillanatban azt kívánta, bárcsak ő is olyan ügyesen bánna
a szavakkal. Abban a pillanatban rengeteg mindent
kívánt.

–  Tudod, milyen az, amikor az ember egy klassz
könyvet olvas, vagy egy nagyon érdekes videót néz, és
inkább abbahagyja egy kicsit, csak hogy tovább tartson?
Semmit sem szeretnék jobban, mint veled ööö…
oszcillálni. De akkor nagyon… egzisztálódnának a dolgok.
Amit most érzek… amit most érzünk, az olyan törékeny.
Ha egyszer elmúlik, már nem lehet visszahozni. – Eli
megcsókolta Shelby feje búbját. – Nem szívesen fogom
vissza magam, de kénytelen vagyok.

– Eszkalálódnának? – mosolyodott el halványan Shelby.
– Oszkulálni?

–  Rajtad kívül van még, aki hébe-hóba elővesz egy
szótárt – kacsintott Eli. Shelby válla fölött látta, hogy ott,
ahol az előbb még csak egy repedés volt az aszfalton, egy



fasor meg egy kerítés a távolban, most, akár a térképen,
egyértelműen kirajzolódott a város határvonala.

A kórház egy kicsit túl tiszta volt, és egy kicsit túl csendes.
Lucy nagyon ügyelt, hogy egyetlen hang nélkül másszon
fel az ágyra. Nemcsak azért, mert az anyja és a dédanyja
is aludt, hanem mert a gyűrött takarókon és a műanyag
lepedőn már mások is ültek. Olyanok, akiket ugyan Lucy
tisztán látott, de rajta kívül senki más.

Nem szívesen érintette meg ezeket az embereket, és azt
sem szerette, ahogy a kezük-lábuk keresztülmegy a testén.
Ilyenkor olyan fagyos hideget érzett belül, hogy minden
csontja belesajdult. Nem szerette, ahogy bámulják,
mintha irigykednének rá, amiért őt mindenki észreveszi,
ha belép valahova. Lucy olyan kicsire húzta össze magát,
amilyen kicsire csak tudta, és figyelte, ahogy a
dédnagyanyja alszik.

Az anyja elmondta neki, hogy Ruby nagyi szíve
összetört. Lucynek erről nyomban az a váza jutott eszébe,
amelyiket egyszer levert az asztalról, aztán
összeragasztotta. Később bármikor a vázára nézett, tudta,
hogy már nem olyan jó, mint régen.

Lucy azt érezte, hogy a hátán feláll a szőr, amikor a
mellette ülő, fekete hajfonatos, furcsa, csíkos kötényt
viselő lány a hosszú ujjával megbökdöste. Úgy tizenhat
éves lehetett, betegesnek tűnt, az arca egészen kék volt.

– Ma poule – suttogta a lány.
Ruby nagyi egyszeriben felébredt.



– Hát itt vagy! – sóhajtotta, és Lucy felé nyúlt.
– Az anyukám hozott be.
Erre Ruby kétségbeesetten forgatta a fejét.
– Mama? Ő is itt van?
De mielőtt Lucy megszólalhatott volna, a dédnagyanyja

megcirógatta az arcát.
–  Simone – szólt, egyáltalán nem Lucynak címezve  –,

hát visszajöttél!
–  Nem vagyok Simone – suttogta Lucy, de addigra a

dédnagyanyja már nem figyelt rá.
A fekete hajú, áttetsző lány Lucy felé nyúlt, és egyetlen

mozdulattal lelökte az ágyról.

2002. január 3-án Alexandre Proux hamarabb felébredt,
mint az édesanyja. Kinyitotta a hátsó ajtót, amelynek a
kilincsét még csak egy hete érte el, és a pókemberes
pizsamájában kilépett a verandára. Esett a hó, neki pedig
játszani támadt kedve.

Mire az édesanyja felébredt, és rájött, hogy a fia eltűnt,
Alexet már maga alá temette a vastag hóréteg.
A  rendőrség hat órán keresztül emberrablási ügyben
nyomozott, és mindenütt keresték a kisfiút, csak a saját
hátsó kertjükben nem.

A  hároméves Alex most épp a beagle-kölyköt kínozta,
amelyet az édesanyjától kapott karácsonyra. Azon
ügyeskedett, hogy egy kendőből gyeplőt kössön a kutya
nyakörvére.

– Mindig attól félek, hogy a kutya megharapja – mesélte



mosolyogva Genevieve. – De úgy tűnik, hogy ő ugyanúgy
nem tud nemet mondani Alexnek, mint mi.

– Igazán szerencsések.
Alex az édesanyja kezébe nyomta a játék pisztolyát,

majd elügetett béketűrő paripája hátán.
–  Az ember el sem tudja képzelni, milyen érzés –

folytatta Genevieve, amikor Alex hallótávolságon kívül
került  –, amikor a gyereke nem mozdul. Alex, a kis
örökmozgó, ott feküdt előttem élettelenül. De én csak arra
tudtam gondolni: Fel fog ébredni. Kinyitja a szemét, rám
néz, és minden rendben lesz.

Shelby tudta, miről beszél Genevieve. Ha az ember
elveszíti a gyermekét, nem marad más, csak a fájdalom.
Ebben a pillanatban a beagle beviharzott a szobába,
szájában egy cowboykalappal, a nyomában Alexszel.

– Magának is van egy fia, oui?
– Ethan. Kilencéves.
– Akkor megérti.
Alex balra kanyarodott, és az édesanyja karjába vetette

magát. Genevieve a füle mögé nyomott egy puszit.
– Igen – felelte Shelby. – Megértem.

Dr. Gaspar Holessandro szörnyű parókát viselt, és imádta
a szardíniát.

–  Elnézést – mentegetőzött, miután vett még egy
darabkát az asztalán álló Tupperware edényből, majd
gondosan megnyalta az ujjait. – Általában nem eszem a
látogatók előtt.



Holessandro a szoros időbeosztására tekintettel
belement, hogy az ebédszünetében fogadja Elit. Szűkös
irodája a McGill Egyetem makulátlanul tiszta
kutatólaboratóriuma mellett volt. A  doktor hetente
háromszor kismalacok agyát szondázva kutatta a
bölcsőhalál okait. A többi négy napon abban a kórházban
dolgozott, ahová Alexandre Proux-t szállították elkékülve,
megmerevedve, látszólag élettelen állapotban.

Eli már megint elferdítette az igazságot. Azt mondta
Holessandrónak, hogy Vermontból érkezett, és egy olyan
csecsemő ügyében nyomoz, akinek a halála erősen
emlékeztet a fiatal Alex esetére. Azt akarta kideríteni,
okozhat-e az erős hideg olyan visszafordítható
folyamatot, amely megmagyarázhatja, hogyan éledhet fel
egy újszülött, akit megfojtottak, azután egy jégkamrába
dugtak. Azt természetesen elhallgatta az orvos elől, hogy
mindez 1932-ben történt.

Holessandro leharapta az egyik szardínia farkát.
– A fojtogatás – magyarázta – fulladást okoz… amitől az

ember hypoxiába, vagyis oxigénhiányos állapotba kerül.
Na mármost, egy felnőtt, akinek jóval több levegőre van
szüksége, ilyenkor hiperventilál. Az újszülöttek teste
fiziológiai értelemben teljesen más, mint a miénk, náluk a
hypoxia meggátolja a légzést. Ezért ha egy újszülöttet
fojtogatnak, akkor a légzése akár percekre
abbamaradhat… aztán magától újraindul.

– Úgy érti, nem marad halott?
– Amikor leáll az újszülött agyának az a része, amelyik



a légzésért felelős, akkor egy másik része átveszi ezt a
feladatot… ezért kapkodja néha a levegőt egy kisbaba.
A  cél az, hogy elegendő oxigén jusson a szervezetbe
ahhoz, hogy újra beinduljon a szív és a tüdő. – A doktor
elmosolyodott. – Valójában nem is olyan könnyű megölni
egy újszülöttet.

–  De akárki is fojtogatta az újszülöttet, biztosan
észrevette, amikor elkezdett levegő után kapkodni.

– Az attól függ, milyen hamar hagyta őt magára. Mit is
mondott? A jégkamrában történt?

– Igen – vonta meg a vállát Eli.
Holessandro a fejét csóválta.
– És én még azt hittem, hogy jégkamra csak Kanadában

van az egyszerű, vidéki embereknél. Nos, a jégkamra
kicsit megbonyolítja a helyzetet. Tegyük fel, hogy az
újszülöttnél fennállt a fulladás… aztán levegőért
kapkodott… és mindez abban a fagyos környezetben
történt. Ebben az esetben pontosan ugyanaz történne az
újszülöttel, mint ami Alexandre-ral is történt. A bőr lehűl,
ami lehűti az erekben keringő vért, ami lehűti az agyat,
ami arra készteti a hipotalamuszt, hogy alapszintre
csökkentse az anyagcserét. Talán egy újszülöttnél ez még
hamarabb megy… minél fiatalabb egy gyermek, annál
erősebb a reflex, amely lekapcsolja a szervek működését.

– Szóval az újszülött halottnak tűnik, mégsem az?
–  Pontosan. Olyan ez, mint a számítógépek

energiatakarékos üzemmódja… A monitor elsötétül, de az
adatok nem vesznek el. Ugyanígy, mivel a vérkeringés



csak a legfontosabb szerveket látja el, a baba bőre
elkékül, és kihűl. Ezenkívül az újszülöttnek nincs
szemmel látható légzése, és a pulzus sem tapintható. Épp,
mint Alexnél.

– Meddig maradhat életben így egy újszülött?
– Semeddig – jelentette ki kategorikusan Holessandro. –

A  tudomány mai állása, illetve a szakkönyvek szerint
ilyen nem fordulhatna elő. De a biológia szabályai
gyakran nem követik a fizika szabályait, mint ahogy Alex
esetében is láttuk. – A  doktor az utolsó szardíniát is
bekapta. – Szóval a maga kisbabája is életben maradt?

– A kisbabám?
– Az újszülött. Akinek az ügyében nyomoz.
– Ja, ő – bólintott Eli. – Valójában nem tudni.
–  Nos, ha életben maradt, akkor valaminek vagy

valakinek fel kellett őt melegítenie. Egyedül így lehet
kijönni a hibernációból, hogy így fogalmazzak.
Különösen, ha újszülöttről van szó. Az újszülöttek nem
tudnak reszketni, így nem is tudják magukat
felmelegíteni.

De ki lehetett az, aki aznap éjjel felmelegítette a
csecsemőt? Talán Spencer Pike… aki bevallotta, hogy
megölte? De miért vallana be egy gyilkosságot – egy jóval
súlyosabb bűncselekményt  –, ha valójában elvitte a
babát? Az is lehet, hogy Cecelia Pike-nak sikerült a
gyermekét elrejtenie valahová a halála előtt. Vagy talán
Az Thompson vitte el a kicsit, és jóval többet tud róla,
mint amennyit elárult.



De ha az újszülött valóban feléledt, akkor hol a fészkes
fenében van most?

–  Remélem, segítettem válaszokat találni – dünnyögte
Holessandro.

– Nagyon is – felelte Eli, bár nem tudott szabadulni az
érzéstől, hogy a megfelelő kérdést még fel sem tette.

–  Kezdhetjük – mondta Ross. Ethan kezébe nyomott egy
pattogatott kukoricával teli vázát, aztán odahuppant
mellé a nyugágyra. Éjfél lehetett. A  kocsibejárón
üldögéltek, és egy videót néztek a fehér garázsajtóra
vetítve. Valamilyen erősen korhatáros akciófilm volt,
telis-tele vérrel, hullákkal meg fegyverekkel. Ethan
elképzelte, hogy ha ezt az anyja meglátná, szívbajt kapna,
de ettől csak még izgibb volt az egész.

– Mi ez a váza? – kérdezte Ethan.
–  Nincs több tiszta tál – vigyorgott rá Ross, miközben

leperegtek az első filmkockák. – Na ugye, hogy ez
éppolyan jó, mintha autósmoziban lennénk?

Ethan bólintott.
– Már csak egy csaj hiányzik a hátsó ülésről.
A  nagybátyja majdnem megfulladt, ahogy benyelt egy

kukoricát.
–  Jézusom, Ethan! Nem vagy te még egy kicsit fiatal

ahhoz, hogy ilyesmin járjon az eszed?
– Hát, attól függ. A  legtöbb srác tizennégy vagy tizenöt

évesen kezd ilyesmivel foglalkozni, de addigra én már
halott leszek.



Ross úgy fordult Ethanhez, hogy a film az arcára vetült,
és egészen eltorzította a vonásait.

– Ethan, ezt nem tudhatod biztosan.
–  Mit? Hogy a fiúk tizennégy éves korukban kezdenek

szexelni? – kérdezte Ethan, mert készakarva félreértette
Rosst. – Te mennyi idős voltál, amikor először szexeltél?

– Hát, nem kilenc és fél.
– Egyébként milyen?
A  filmen két zsaru épp agyonlőtt egy kabrióban ülő

pasast. A kocsi nekiment a korlátnak, és kigyulladt. Ethan
tudta, hogy a jelenetben szereplő kaszkadőrök
szerencsésen kimenekültek a tűzből, és sértetlenül
elsétáltak a lángálló védőruhájukban. A  filmekben
egyfolytában meghalnak az emberek, aztán felkelnek, és
újra meghalnak, mintha a halál csuda jó szórakozás
lenne.

Látta, hogy a nagybátyja épp azon a töri a fejét, mit
feleljen, és tudta, hogy csakis az igazat fogja neki
mondani. Az anyja mindig azt akarta, hogy ameddig csak
lehet, maradjon gyerek, de Ross bácsi pontosan
megértette, mennyi mindent bele kell sűrítenie az életébe,
mielőtt véget érne.

–  Elég klassz – felelte végül Ross. – Olyan érzés, mint
amikor hazaér az ember.

Ethannek valahogy nem tetszett ez a megfogalmazás.
Azt hitte, majd olyan szavakat hall a nagybátyjától, mint
kerek, nedves, kirobban. Mint amiket a tévében is hallani a
Playboy Channelen, amelynek képe ugyan nincs. Kíváncsi



volt, hogy az anyja Kanadában csinál-e kerek, nedves,
kirobbanó dolgokat azzal az Eli nevezetű csávóval, aki
mindig felvidítja őt, amikor csak megjelenik náluk. Az
anyjának mostanában folyton azon a nyomozón járt az
esze. A  múltkor például palacsintát sütött, Ethan pedig
mesélt neki arról a menő ugrálóbotról, amelyet a tévében
reklámoznak, hogy nemcsak azt számolja, hányat ugrik
rajta az ember, hanem hangosan biztatja, és a nevén is
szólítja.

– Jól hangzik – hümmögött az anyja.
–  Talán kaphatnék egyet a szülinapomra – vetette fel

Ethan, mire az anyja zavartan fordult felé.
– Micsodát?
– Hát olyan ugrálóbotot.
–  Miféle ugrálóbotot? – kérdezte az anyja, aztán

fejcsóválva fordított egyet a palacsintán, pedig az már
bőven megsült.

Ross bácsi azonban tovább fejtegette a magyarázatát.
–  Azt hiszem, ha lefekszel valakivel, akkor egy részét

magaddal viszed. Nem csak fizikai értelemben, a sejtjeit
meg minden. Hanem a lényének egy részét is.

Mindenkinek van valakije, gondolta Ethan. Rajta kívül
mindenkinek.

–  Talán én is megcsókolhatnék egy lányt, hogy időről
időre gondoljon majd rám. Tudod: Ó, azzal a sráccal
csókolóztam, akinek az a betegsége volt, és meghalt.

– Ethan, te nem…
–  Ross bácsi – sóhajtott elgyötörten. – Legalább te ne



hazudj nekem!
Legtöbbször az igazság, vagyis hogy meg fog halni, úgy

ülte meg a gyomrát, mint valamilyen emészthetetlen
dolog – egy kő vagy egy dróttekercs. Megértette, hogy
ebben az életben ő a rövidebbet húzta, vagyis hogy az idő
előtti halál számára nem lehetőség, hanem tény.
Ő  azonban nem akarta megtalálni Jézust, és nem akart
végrendeletet írni. Semmi olyasmit nem akart tenni, amit
rendszerint azok tesznek, akik a halálra készülnek.
Ő egyszerűen élni akart.

A filmben valakinek levágták a karját egy láncfűrésszel.
Ethan megfogta a nagybátyja kezét. Egyszer csak

feltűrte a pulcsija ujját, míg elő nem bukkant a
csuklójánál húzódó heg.

– Miért? – suttogta Ethan.
– Az a különbség közted meg köztem, Ethan, hogy te hős

vagy, én meg egy gyáva nyúl. – Ross elhúzta a karját, és
letűrte a pulcsiját. –  Személyesen fogok gondoskodni
arról, hogy megcsókoljon egy lány, mielőtt meghalnál,
még ha le is kell fizetnem valakit – fogadkozott.

Ethan tudta, hogy nem viccel, és ettől sírhatnékja
támadt.

A filmben fegyverropogás hallatszott. Ethan belekotort
a pattogatott kukoricába, amely úgy zörgött, mint az őszi
falevelek.

– Most is úgy érzed, hogy meg akarsz halni? – kérdezte.
– Nem – rázta a fejét Ross.
– Én sem – mondta Ethan, és arcát a film felé fordította.



Eli mindig is olyan zsaru volt, aki álmatlanul forgolódik
éjszakánként, amíg el nem varrja egy ügy szálait.
Ezenkívül most még egy egészséges adag szexuális
frusztráció is gyötörte. Nem is csoda, hogy nem sokkal az
éjfélkor lezúduló felhőszakadás után már a parkolóban
járkált körbe-körbe. Watson lekushadt az egyik kocsi
mellett, onnan figyelte, ahogy Eli nagy léptekkel rója a
sárban úszó parkolót.

Shelby aludt. Legalábbis Eli így gondolta. Olyan
szenvedélyes csókkal búcsúzott tőle éjszakára, hogy most,
órákkal később is érezte a testén Shelby mellének és
csípőjének lenyomatát. Shelby ezek után becsukta az orra
előtt a motelszobája ajtaját. Eli biztosra vette, hogy Shelby
részéről ez egyfajta büntetés volt, csak hogy lássa, mi
mindent szalasztott el azért, mert nem akarta elkapkodni
a dolgokat.

Eli megpróbálta elképzelni, miben alszik Shelby. Selyem
hálóingben? Flanelpizsamában? Meztelenül?

Tényleg, miért is nem akarta elkapkodni a dolgokat?
Shelby egyértelművé tette, hogy ő készen áll rá. Ha Eli
bekopogott volna hozzá, lehet, hogy egy szál lepedőben
nyitott volna ajtót neki. Elinak kétsége sem volt, hogy ha
szerelmeskedne Shelby Wakemannel, azzal egészen
biztosan elterelné a figyelmét erről a gyilkossági ügyről.

De legutóbb a felesége iránt érzett ilyen mélyen ennyire
rövid idő alatt. A  megismerkedésük után néhány
hónappal már feleségül is vette, hiszen szentül hitte, hogy
az ő szerelme is olyan mély, mint a Mariana-árok. Aztán



elhagyta Elit egy másik pasasért.
Ezt nem akarta újra átélni. És ha nem akarta megégetni

magát, akkor kénytelen volt távolságot tartani minden
lehetséges tűztől.

– Tej.
Eli megfordult. Shelby állt előtte egy ujjatlan trikóban

és egy cseresznyemintás, megkötős pizsamanadrágban.
Tett Eli felé néhány lépést mezítláb a felázott földön, és Eli
már Shelby vékony lábfejének látványától is izzadni
kezdett.

– Micsoda?
–  Tej. Langyos tej. Az mindig beválik. – Shelby arcára

mosoly ült ki. – Nem tudsz aludni, igaz?
Shelby még csak nem is sejtette, mi minden jár a

fejében.
–  Én mindig tejet iszom, amikor felborul a

bioritmusom… Tudod, amikor fent vagyok Ethannel egész
éjjel, reggel meg ágyba kell bújni.

Eli mindebből összesen három szót hallott meg: ágyba
kell bújni. Némán bólintott, és elképzelte, ahogy a tenyere
befedi Shelby mezítelen hasát. Shelby trikója kissé
felgyűrődött, és egy vékonyka csíkban kivillant a bőre. Eli
nem kapott levegőt.

Hypoxia – gondolta.
A  földre szegezte a tekintetét, és próbálta összeszedni

magát. Shelby egyik finoman megrajzolt lábnyoma
véletlenül épp az ő jóval nagyobb, szélesebb lábnyomába
került. Ez volt a legerotikusabb látvány, amelyben valaha



része volt.
Te jó ég, ez már nem normális!
A  fenébe az egésszel! – gondolta végül Eli, és elindult

Shelby felé. Három percen belül ágyban lehet vele, aztán
a következményekkel majd később számol. Átlábalt
Watsonon, átlépte a dupla lábnyomot, amely az előbb
annyira felizgatta – aztán hirtelen megtorpant.

Dupla lábnyomról Cecelia Pike meggyilkolása után a
helyszínen is készült fénykép. Amikor Eli először látta a
dupla lábnyomot, magában arra jutott, hogy talán
mégsem állja meg a helyét az elmélet, miszerint Szürke
Farkas akasztotta fel Ceceliát. De az is igaz, hogy ha Cissyt
szülés után kirángatták a hálószobájából, akkor nem
valószínű, hogy cipőben volt, tehát nem is hagyhatott
cipőnyomot. Cissy Shelbyhez hasonlóan mezítláb lett
volna.

Pike cipőnyoma mindenütt ott volt… végtére is ő vágta
le a kötélről a holttestet. Volt azonban egy olyan nyom,
ahol a női cipő nyoma elfedte a férficipőét, valahogy úgy,
ahogy az ő lábnyomára rákerült Shelbyé: a kisebb női
lábnyom a nagyobb férfilábnyom fölé került, vagyis a női
láb később hagyott nyomot, mint a férfi.

Márpedig a halott nők nem sétálnak el a gyilkosság
helyszínéről.

– Tudom, hol találhatjuk meg a csecsemőt – szólalt meg
Eli.

Ross hitt az előző életekben. Sőt, abban is hitt, hogy az,



akibe beleszeretünk, ugyanaz a személy, mint akibe az
előző meg az azt megelőző életünkben beleszerettünk.
Előfordulhat, hogy elvétjük az illetőt – ő az első
világháború utáni nemzedékhez tartozik, mi viszont csak
az ötvenes években térünk vissza. Az is előfordulhat,
hogy összetalálkozunk anélkül, hogy felismernénk
egymást. De ha minden összejön, és a két ember igazán,
mélyen, őrülten egymásba szeret, akkor talán örökkön
örökké együtt lehetnek.

Mi van, ha Ross számára Lia az igazi? Liát
meggyilkolták, mielőtt Ross rátalálhatott volna, ezért
Aimeeként tért vissza, hogy meghaljon, miután
beleszeretett Rossba? Mi van, ha azért kísérti most Rosst,
mert ez az egyetlen módja, hogy kapcsolatba kerüljön
vele?

És mi van, ha Rossnak nem azért járt a fejében olyan
gyakran az öngyilkosság gondolata, mert depressziós,
borderline személyiségzavaros vagy bármilyen olyan
betegsége van, amit a múltban megpróbáltak rásütni… mi
van, ha azért akart öngyilkos lenni, hogy véget vessen
ennek az életének, és egy újat kezdhessen azzal a nővel,
akit neki szánt a sors?

A kezében tartott gyászjelentésre pillantott, amelyet Az
Thompson adott neki néhány napja. Lia földi
maradványai most már ott voltak, ahol lenniük kellett. Az
énje azonban Rossra várt. Ő  maga is ezt üzente Ross
nevének kezdőbetűivel.

– Ross!



Shelby hangja gomolygó füstként szállt fel a
földszintről. Ross összehajtogatta Lia képét, a zsebébe
gyömöszölte, aztán lesietett a nappaliba, ahol a nővére és
Eli Rochert várt rá ragyogó arccal, közöttük a behemót
kutyával.

– Hol van Ethan? – kérdezte Shelby.
Ross a faliórára pillantott. Nem hordott karórát – mire

lett volna jó, úgysem tudta felgyorsítani a földön töltött
idejét  –, ezért fel sem tűnt neki, hogy hamarosan
hajnalodik.

– Szerintem a hátsó kertben lesz.
– Megyek, megnézem. – Shelby a konyha felé indult, de

még visszafordult Elihoz. – Kezdj csak bele nyugodtan!
Mondd el neki!

– Mit mondjon el? – csodálkozott Ross.
Eli letelepedett a kanapéra, és az egyik díszpárnára

öntött egy halom papírt.
–  Pike megfojtja az újszülöttet, vagy legalábbis ő azt

hiszi. Aztán a jégkamrában hagyja a holttestet, amíg
elmondja a feleségének a hírt. Az újszülött azonban
magától feléled…

– Hogy mit csinál?
–  Higgy nekem! Az újszülött lélegezni kezd, de aztán

annyira lehűl a teste, hogy energiatakarékos üzemmódba
kapcsol. Halottnak tűnik, de nem az.

Ross lerogyott az egyik székre.
– Oké – mondta, és alig várta a folytatást.
–  Cecelia Pike látni akarja az újszülött holttestét.



Kiszökik a szobából, ahova Pike bezárta, és a
jégkamrában megtalálja a babát, aki kihűlt, elkékült, és
nagyon is halottnak tűnik. Cecelia a karjába veszi, és
megsiratja… így talál rá Pike. Pike-nak persze rögtön
elborul az agya, amikor látja, hogy a felesége a szeretője
gyerekét siratja, és felakasztja Cissyt. De az újszülött nem
halt meg. – Eli egy fotót nyom Ross kezébe, egy szemcsés
felvételt a lábnyomokról. – Valaki Pike után is járt a
fűrészporos tornácon, valaki, akinek a cipője
kísértetiesen hasonlított ahhoz, amit Cecelia Pike lábáról
vettek le… és ez nem más, mint egy Ruby nevezetű lány.

– Ruby?
–  Igen. Egy fiatal kislány, ő szolgált náluk, ott is lakott

velük. Duley Wiggs, a hajdani rendőrtiszt említette őt,
amikor elmentem hozzá, de akkor még nem esett le.
Duley azt mondta, hogy Pike-nak nehezére esett volna
nagyszabású temetési szertartást rendezni, mert nem volt
mellette a lány. Akkor azt hittem, Cissyről beszél… de
most összeállt a kép: a szolgálólányra utalt.

– De eddig miért nem beszélt róla senki?
–  Mert szolga volt, és a szolgák láthatatlanok. És mert

aznap éjjel nyoma veszett. Pike már csak azért sem mesélt
róla, mert a lány valószínűleg tudta, hogy ő ölte meg a
feleségét.

– Szóval ha Ruby aznap éjjel a babával együtt tűnt el…
–  Akkor a baba még mindig életben lehet. A  hetvenes

éveiben járhat, és ő lehet a szép nagy birtok jogos örököse
– fejezte be a mondatot Eli. – Ruby ráadásul segíthetne



kipótolni a hiányzó részleteket. Egy kicsit kutakodtam az
interneten. Egy Ruby Weber nevezetű nő, aki Vermont
északkeleti részén született, a családjával együtt 1925-ben
költözött Comtosookba, és a vermonti hivatalos
feljegyzésekben 1932 után már nem szerepel. Jelenleg
Maryland államban, Gaithersburgben, a Thistlehill Lane
45-ös szám alatt lakik.

Ross képtelen volt kimondani az asszony nevét. Ruby
Weber. R. W. Lia nem azt akarta elmondani a sírja körül
összegyűlt sokaságnak, hogy szereti Rosst. Egyszerűen
segített Elinak és a többieknek a helyes irányban
keresgélni.

Amikor Meredith annyi idős lehetett, mint most Lucy, a
kutyáját elütötte egy teherautó. Az édesanyja elvitte Blue-t
az állatorvoshoz elaltatni, és Meredith sírás-rívás helyett
inkább belevetette magát a bűvészkedésbe. Huszonöt
centes érméket, piros gumilabdákat, apró papírvirágokat
tüntetett el – amelyeket aztán a füle mögül, a
sütisdobozból vagy az evőeszközös fiókból varázsolt elő.
Ilyen műsorral szórakoztatta Rubyt, aki rögtön átlátott
rajta. „Kicsim – mondta Meredithnek  –, vannak dolgok,
amiket egyszerűen nem lehet visszahozni, akármennyire
szeretnénk is.”

Évekkel később Meredith már tudta, mennyire
szerencsés, hogy elérte a harmincöt éves kort, és még
mindig maga mellett tudhatta a nagymamáját. Végtére is
megtapasztalta az édesanyja idő előtti elvesztését, és



tudta, milyen a veszteség: apró, alattomos termeszként
belülről rágja szét az embert, amíg végül a szívéből nem
marad más, csak por.

Meredith a halálra úgy gondolt, mint egy varrásra a
ruhán: amikor az ember elveszít valakit, mindig egy kicsit
jobban felfeslik. Élhetjük ugyan tovább az életet, de már
nem lesz olyan sima és kényelmes. Ha Ruby meghalna,
nem maradna senki más, csak Meredith és Lucy. Soha
nem voltak körülöttük nagynénik, nagybácsik,
unokatestvérek, soha nem voltak családi összejövetelek és
közös karácsonyi ebédek. Mindig csak ők voltak
maguknak, de ennél többet egyikük sem kívánt.

–  Nem szabad meghalnod – jelentette ki tárgyilagosan
Meredith, és megszorította a nagyanyja kezét. – Nem
szabad meghalnod, amíg én azt nem mondom.

Kis híján lefordult a székről, amikor megérezte Ruby
kezének szorítását. Lepillantott, és látta, hogy a nagyanyja
kinyitotta a szemét – sőt, a tekintetében felismerés
csillogott.

– Meredith – felelte Ruby elhaló hangon. – Ki beszélt itt
halálról?

Miután Eli elment, és Ethan is ágyba bújt, Ross
bezárkózott a szobájába. Shelby bekopogott hozzá, hogy
egy kevés harapnivalót vigyen neki, de ő nem kért
semmit. Shelby egy óra múlva újra próbálkozott, hátha
tud vele beszélni, Ross azonban az alsónadrágjában ajtót
nyitott, és lerázta Shelbyt azzal, hogy szeretne egyedül



maradni.
Shelby utálta, hogy ezt kell tennie, de amikor egy ideig

nem hallott mozgolódást a szobából, felfeszítette a zárat,
ellenőrizte, hogy Ross valóban alszik-e, és Ross borotváját
a zsebébe csúsztatta.

Shelby aznap éjjel nyugtalanul hánykolódott. Fekete-
fehér álmában a forró talaj égette a talpát. Amikor
felébredt, már reggel kilenc volt, hasogató fejfájás
kínozta, és valaki hangosan bömböltette a rádiót.

Nagy elánnal trappolt végig a folyosón. Először Ethan
szobájába nyitott be, mert biztos volt benne, hogy ő a
ludas. Ethan azonban a paplan alatt összegömbölyödve
aludt, mint a bunda. Egy cseppet sem zavarta a folyosóról
beszűrődő lárma. Shelby ezek után Ross szobájához ment,
és hangosan bekopogott.

– Ross! – kiáltott. – Halkítsd le azt a nyavalyát!
A zene azonban csak szólt tovább. Shelby elfordította a

kilincset, és meglepve tapasztalta, hogy az ajtó nincs is
zárva. Bent a rádiós ébresztőórából szólt a zene.

Az ágy be volt vetve, a komód üresen állt, és Ross
utazótáskája is eltűnt. A párnára egy papírlapot tettek.

Shel, sajnálom, hogy így megyek el. Igaz, ha bármit
bármikor helyesen tettem volna, nem az a testvér lennék,
akinek ismersz.

Shelby elfojtott egy sikolyt. Ross az öngyilkosságra
készülve hagyott neki egy búcsúlevelet.

Ross a kocsijában ült, a madárcsicsergést hallgatta, és a



juharfák hosszú sorát nézte. Arra gondolt, ez épp
megfelelő hely, hogy mindent bevégezzen. Mély levegőt
vett. Tudta, hogy amire készül, az nemcsak a saját életét
változtatja meg, hanem másokét is. De nem volt más
választása.

Comtosook körül autózott egy ideig, aztán meghozta a
döntést, és beszerzett mindent, amire szüksége volt.
Mondhatta volna, hogy Liáért teszi, de ez nem lett volna
igaz. Ross önmagáért tette, hogy bebizonyítsa, van valami
– végre –, ami sikerülhet neki.

Átnyúlt az anyósülésen, fogta a papírfecnit, amelyre
lejegyezte Ruby címét, aztán kiszállt a kocsiból.

A postaládán az állt: WEBER/OLIVER. Ross elgondolkodott,
vajon az asszonynak férfi vagy nő lehet-e a lakótársa.
Végigsétált a kikövezett járdán a bejárati ajtóig, és
becsengetett.

– Nincsenek otthon.
A szomszédasszony épp a füvet locsolta.
– Tudja, hová mentek? – tudakolta Ross. – Igazából nem

szóltam előre, hogy jövök…
– Családtag?
Ross Liára gondolt.
– Igen.
A szomszéd közelebb merészkedett.
–  Nem is tudom, hogy mondjam el… – kezdte

együttérzőn –, de Ruby kórházban van.

Ross addig járta a kórház folyosóit, amíg végül talált egy



üres nővérszobát. Az ügyeletes nővér kiugrott egy
kávéért, a fogason pedig ott lógott egy orvosi köpeny. Ross
magára öltötte a köpenyt, és egyenesen a kardiológiai
osztályra sietett, ahol kikérte Ruby Weber kórlapját.
Beletelt néhány percbe, amíg bebiflázta Ruby korát, a
kórtörténetét és a kórterem számát. Amikor azonban
odaért a kórteremhez, Ruby ágya szélén egy nő ült.

Ross nem akart nézőközönséget magának, inkább a
folyosón jött-ment, amíg a nő egy kislány kezét fogva el
nem hagyta a helyiséget, aztán halkan besurrant.

–  Mrs. Weber – szólította meg Rubyt. – Szeretnék
beszélni magával.

Rubynak ónszürke haja volt, a szeme pedig olyan kéken
csillogott, mint egy lángnyelv közepe. Az apró ráncokkal
barázdált bőre Rosst a rizspapírra emlékeztette.

–  Hát, az elég nagy újdonság lenne, tekintve, hogy az
összes barátja eddig csak szurkapiszkált, meg vért vett
tőlem.

Ross lehámozta magáról a köpenyt, gondosan
összehajtogatta, és egy szék támlájára tette.

– Én nem vagyok orvos.
Ruby arcán látszott a bizonytalanság: megnyomja a

nővérhívó gombot, és vitesse el ezt az alakot… vagy
hallgassa meg, mi járatban van. Egy hosszúra nyúlt
pillanat után Ruby feltornázta magát, és a párnájának
dőlt.

– Maga is beteg? Úgy fest, mintha fájdalmai lennének.
– Így van.



– Mije fáj?
Ross nem tudta, mit mondhatna erre.
–  Mindenem – felelte, és közelebb lépett. – 1932-ről

szeretnék beszélni magával.
– Tudtam, hogy ennek is eljön az ideje – motyogta Ruby.

– A szívroham volt a figyelmeztetés.
– Maga ott volt. Tudja, mi történt Liával.
Ruby elfordította a fejét, hogy csak a profilja látszott.

Ross elcsodálkozott, milyen nemes vonásai vannak. Ez az
asszony, akinek az ősei szinte mind ott szerepeltek
Spencer Pike genealógiai ágrajzain, olyan méltóságteljes
volt, akár egy királynő. Az arca ott lehetett volna akár egy
hajó faragott orrdíszén vagy egy aranyból készült
pénzérmén is.

–  Vannak dolgok, amikről nem érdemes beszélni –
mondta Ruby.

Hát, legalább megpróbálta. Már épp kézbe vette az
orvosi köpenyt, és egy nagy sóhajjal indulni készült,
amikor Ruby megszólalt.

– És vannak olyan dolgok, amiket eleve nem lett volna
szabad titokban tartani. De ki kérdezi?

Ross már azon volt, hogy beszámol neki az építkezésről,
az abenakik tiltakozásáról meg Eli nyomozásáról. Végül
azonban mindössze ennyit felelt:

– Én.
–  Spencer Pike-nak dolgoztam. Tizennégy éves voltam.

Cissy Pike mindössze tizennyolc volt, tudja, a férje nyolc
évvel idősebb volt nála. Aznap este veszekedtek, aztán



beindult a szülés, igaz, három héttel korábban. Miz Pike
picike kislányt szült. Amikor a baba meghalt, elvesztette
az eszét. A  férje bezárta a hálószobába, én meg annyira
megrémültem, hogy fogtam a cókmókomat, és otthagytam
őket. – Ruby a keze közt gyűrögette a takaróját. – Később
hallottam, hogy még akkor éjjel meggyilkolták.

–  Látta a holttestet? – faggatózott Ross. – Vagy az
újszülöttét?

Ruby kinyitotta, majd becsukta a száját, mintha
keresgélné a szavakat. Aztán a pír az arcába kúszott, és az
egyik monitor szaporán sípolni kezdett.

Az ajtó hirtelen kinyílt.
– Nagyi! Mi ez a zaj? Jól vagy?
Ross megpördült, már a nyelve hegyén volt a

mentegetőzés. Ám azon kapta magát, hogy Lia Beaumont
Pike arcába bámul.



Tizenegyedik fejezet

–  Ki a fene maga? – förmedt Rossra Lia, illetve nem-Lia,
akárki volt is. Nem várt választ, egyszerűen kidugta a
fejét az ajtón, és nővérért kiáltott. A  kórterem egyszerre
megtelt a kórházi személyzettel, akik Ruby ágyánál
tülekedve azon dolgoztak, hogy megelőzzék az újabb
szívleállást. Lia az orvosokra figyelt, szivacsként szívta
magába a különféle szakkifejezéseket. Mereven állt
mindaddig, amíg a monitor csipogása vissza nem állt a
rendes ritmusra, és el nem múlt a vészhelyzet, aztán kissé
ellazult a válla, és kiengedte ökölbe szorított kezét.

Ross időközben észrevétlenül kisurrant a kórteremből.
Ez a nő nem Lia. Ebben biztos volt, hiszen az illető nem
ismerte fel őt. Amúgy is kissé különbözött Liától: a haja
hosszabb volt, hullámosabb, és inkább mézszínű, mint
szalmaszőke. A szája körül apró ráncok húzódtak, és volt
vele egy kislány is. A különleges, barna szempár ellenben
ugyanolyan volt, mint ahogy a benne tükröződő bánat is.

Ez a nő nem lehetett Lia Pike lánya, ahhoz túlságosan
fiatal volt, de a szembetűnő hasonlóság alapján
valószínűleg közeli rokona.

A fehér köpenyes ápolónők és orvosok egyesével léptek
ki a kórteremből, szorosan egymás után, akár egy
gyöngysor. Ross belesett az ajtón.



–  Egy régi ismerősöm – hallotta, mielőtt a becsukódó
ajtó elvágta volna a beszélgetés fonalát.

Ross ezzel megbizonyosodott róla, hogy Ruby Weber
hazug. Ross nem volt a régi ismerőse.

És Ruby igenis magával vitte az újszülöttet a Pike-
birtokról annak idején.

Shelby megtudta, hogy csak akkor adhatnak ki körözést
eltűnt személy ügyében, ha az eltűnéstől számítva
legalább huszonnégy óra eltelt; hogy Burlingtont autóval
összesen öt lehetséges útvonalon lehet elhagyni; hogy a
repülőtérről akár Chicagóba, Pittsburghbe,
Philadelphiába, New York Citybe, Bostonba, Clevelandbe
vagy Albanybe is el lehet jutni.

Azt is megtudta, hagy naponta 2100 új eltűnt személyt
tartanak számon.

Akik közül az egyik a saját öccse.
Shelby folyton a kezében szorongatta a búcsúlevelet,

amióta öt órája rátalált. A  tinta hieroglifákat festett a
tenyerére, mintegy megörökítve a veszteségét. Eli
nyomban megjelent, miután Shelby értesítette, és
megígérte, hogy személyesen fogja átkutatni Comtosook
minden szegletét, sőt a kutatásba bevonja a burlingtoni
rendőrséget is. Shelby azonban tudta, hogy ha Ross nem
akarja, hogy megtalálják, akkor egyszerűen láthatatlanná
válik.

Egyszer, amikor még középiskolába jártak, egy focista
fiú úgy lett öngyilkos, hogy leugrott egy magas



sziklafalról. Az esetről az összes újság beszámolt. Az
iskolapszichológusok próbáltak segíteni a gyerekeknek, és
a helyszínt beborította a sok virág és plüssmackó. Ross
ragaszkodott hozzá, hogy megnézze, hol történt az eset.

–  Jézusom! – hűlt el. – Ha valaki itt tette meg, akkor
igencsak biztosra akart menni.

–  Miért, te hogy csinálnád? – kérdezte akkor Shelby
valamiféle morbid kíváncsisággal, de már maga sem
értette, miért feszegette egyáltalán a témát. Most arra sem
emlékezett, mit felelt Ross, pedig addig törte a fejét, amíg
bele nem fájdult. Tablettával csinálná, pisztollyal vagy
késsel? Bezárkózna egy névtelen motelszobába, leugrana
egy vasúti hídról, vagy a kocsijában tenné meg?

Amikor Ross a legutóbbi öngyilkossági kísérlete után
kórházba került, Shelby meglátogatta. Mivel az öccsét
alaposan begyógyszerezték, Shelby biztos volt benne,
hogy később nem emlékezett a beszélgetésükre. „Gondolj
csak bele, milyen lehet egy halnak a szárazföldön élni!” –
mondta akkor Ross.

Amikor megcsörrent a telefon, Shelby lélekszakadva
rohant át a folyosón Ross hálójából a saját szobájába.

– Shelby?
– Eli? – Shelby szíve összeszorult.
– Hívott már?
– Nem.
– Jó. Nos… akkor tegyük is le, ne legyen foglalt a vonal,

amikor Ross hív.
Shelby imádta Elit, amiért azt mondta, amikor Ross hív,



nem pedig azt, ha Ross hív.
– Rendben – mondta, és le is tette a telefont.
Ethan az ajtóban állt, lerítt róla, hogy valami bántja.
– Azt hiszem, az egész az én hibám – vallotta be.
Shelby leült az ágyra, és intett Ethannek, hogy üljön oda

mellé.
–  Nem a te hibád, Ethan, hidd el! Régebben én is azt

hittem, hogy miattam van az egész, mert nem tettem
eleget Rossért.

– Nem, én nem így értettem. – Ethan arca fájdalmasan
összerándult. – Nemrég erről beszélgettünk… a halálról.

Shelby lassan odafordult Ethanhez.
– Mit mondott neked?
– Hogy egy gyáva nyúl. – Ethan az ágytakarót babrálta.

– És a hegekről kérdeztem. Lehet, hogy miután
emlékeztettem arra, ami történt, már nem tudta kiverni a
fejéből.

Shelby válla ellazult.
–  Ethan, Ross bácsinak nem miattad jár ezen az esze.

Ezek a gondolatok már jóval régebben befészkelték
magukat a fejébe.

– De miért tenne ilyet? – fakadt ki Ethan. – Miért akarna
egyáltalán meghalni?

Shelby jó ideig gondolkodott, mit mondhatna.
– Nem hinném, hogy meg akar halni. Egyszerűen csak

nem akar élni.
Rövid csend telepedett rájuk.
– Ross bácsi azt is megígérte, hogy hoz nekem egy lányt.



– Hogy mit ígért?
– Hogy csókolózhassak – pirult el Ethan. – Tudod, hogy

kipróbáljam, milyen érzés.
– Ó! És mégis hol akart a nagybátyád egy lányt keríteni

neked?
–  Fogalmam sincs. Nincs valami hely, ahol pénzért

csinálnak ilyesmit? – Ethan megvonta a vállát. – Még az is
lehet, hogy ezért ment el.

Shelby elképzelte, ahogy Ross New York City színházi
negyedében megkörnyékezi a magas sarkúban és
kígyóbőr mintás miniszoknyában billegő utcalányokat,
hogy menjenek vele, és adjanak egy csókot egy kilencéves
kisfiúnak. Rémisztő kép volt, de közel sem olyan rémisztő,
mint elképzelni Rosst, amint egyedül haldoklik valahol.

– Reméljük – mondta.

Ross két napja a kocsija hátsó ülésén éjszakázott a
Walmart parkolójában, a felállított medencék és kerti
grillezők mellett. Napközben a kórházban járkált, és meg-
meglátogatta Rubyt, amikor az unokája – közben
megtudta, hogy a neve Meredith – épp nem volt ott. Ross
nem faggatta Rubyt a Pike családról, Ruby pedig
önmagától nem kezdett mesélni. A beszélgetéseik kínosan
kerülték ezt a témát, helyette minden másról
beszélgettek: ki hol lakik, mivel foglalkozik, hogyan
alakult az élete. Ross lassan megkedvelte Rubyt – vágott
az esze, őszintén megmondta, amit gondolt, és kívülről
fújta az Orioles összes játékosának eredményeit. Tudta,



hogy mindkettőjük számára hasznosak ezek a
mindennapos látogatások – Ruby eldönthette, rábízhatja-e
Rossra a történetet, amely eddig súlyos teherként
nehezedett a vállára, Ross pedig megismerhette az
asszonyt, aki felnevelte Lia gyermekét.

Ruby ugyan nem beszélt sem Liáról, sem az
újszülöttről, de annál többet mesélt Meredithről, aki
egyedülálló anyaként látástól vakulásig dolgozott, és
Lucyról, aki a saját árnyékától is megijedt. Ruby
önfeledten kacagott, amikor Ross utánozni kezdte a
kardiológust, aki úgy járt, mintha tele lenne a gatyája.
Ruby arca mindig felragyogott, amikor megjelent nála
Ross.

Épp, mint Lia arca.
Meredith rendszerint háromkor elment, hogy elhozza

Lucyt a nyári táborból, és csak fél öt körül ért vissza, ezért
Ross ekkorra időzítette a látogatását.

Ma, amikor benyitott, Ruby az ablak mellett üldögélt.
– Nahát, milyen jó formában van ma! – szólt elismerően

Ross.
–  Maratont akartam futni, de a nővér inkább ezt

javasolta.
–  Jól tette – mondta Ross, és egy kis becsomagolt

ajándékot tett Ruby ölébe. – Nyissa csak ki!
–  Igazán nem kellett volna – tiltakozott Ruby, de Ross

már az előző két látogatáskor is ajándékokkal lepte meg:
először egy csokor lila vadvirágot szedett neki az út
mellett, másodszor egy köteg magazint hozott, amelyet



egy papírgyűjtő kukában talált. Ezeknek az ajándékoknak
Ruby nagyon örült, Meredithnek pedig azt mondta, hogy
egy kedves ápolónőtől kapta.

Ruby kioldotta a szalagot, és a csomagból egy pakli
kártya került elő.

–  Hajdanán nagy pókerbajnok voltam – mosolygott
Ruby. – A  cigarettaszünetben játszottam a többi lánnyal,
akik a malomban dolgoztak.

–  Én nemrég tanultam meg, hogy kell játszani. Az
unokaöcsémtől.

Ruby keverni kezdte a paklit, és az ujjai fürgébben
mozogtak, mint Ross gondolta volna.

– Akkor majd kíméletes leszek. Na, és milyen tétekben
játszunk?

–  Hűha, nem gondoltam, hogy ennyire ráharap –
tréfálkozott Ross. – Talán majd legközelebb.

– Ezek szerint csak a szája járt?
– Az az igazság, Ruby, hogy mindössze negyven dolcsim

van – ismerte be Ross.
Ruby nem reagált, csak a homlokát ráncolva keverte a

paklit.
–  Tét nélkül nincs ötlapos póker. Persze játszhatnánk

vetkőzős pókert, de valami azt súgja, hogy azzal én
jobban járnék.

– Játszhatnánk másban is. Valamiben, ami ingyen van.
–  Ha szexuális szolgáltatásokra gondol, jobb, ha tudja,

én nem vagyok olyan nő.
Ross Ruby szemébe nézett.



– Mit szólna az igazsághoz?
Egyszerre megfagyott körülöttük a levegő. Ruby

szórakozottan forgatta a kezében a paklit.
– Azzal egyikünk sem nyer.
– Ruby, kérem!
Ruby hosszan nézett Rossra, aztán megkeverte a

kártyákat.
– Mi legyen a tét?
– Egy kérdésére válaszolok – kezdte Ross.
Ruby beleegyezően bólintott, majd minkettőjüknek

osztott két-két lapot, az egyiket lefordítva. Ross előtt
dzsóker volt, Ruby előtt kőr dáma. Ruby felvonta a
szemöldökét, várta, emel-e Ross.

– Két válasz – mondta Ross.
–  Tartom – vágta rá Ruby, és még két kártyát osztott

felfordítva. Ross egy treff hármast kapott, Ruby pedig egy
káró dámát.

– Maga áll nyerésre – állapította meg Ross.
– Megmondtam.
Ross a lapjaira pislantott.
– Három tetszőleges kérdés.
Ruby tartotta a tétet, és osztott még két lapot,

felfordítva, majd még kettőt. Ross a treff hatost és a treff
ászt kapta, Ruby pedig két királyt.

Mivel Rubynak voltak jobb lapjai, ő tehette meg az
utolsó tétet.

–  Elmondok magának mindent – határozta el magát,
amit Ross egy biccentéssel nyugtázott. Ezzel felfordították



az elsőként kapott lapjukat is. Ross Ruby kőr hármasára
pillantott.

– Ez jobb, mint a treff kettes?
–  Nem feltétlenül – felelte Ruby. – A  maga színflöse

mindenképpen jobb, mint az én két párom.
–  Akkor is, ha magánál koronás fők vannak? És az

enyémekből még csak egy sort sem lehet kirakni?
–  Igen, akkor is. Ez a kezdők szerencséje, nem lehet

más. – Amikor Ruby elvette tőle a kártyákat, Ross
észrevette, mennyire remeg a keze. – Nos? – nézett Ruby
várakozón Rossra.

– Nos? – kérdezett vissza kedvesen Ross.
Ebben a pillanatban sípolni kezdett az egyik műszer,

mert kezdett fogyni az infúziós Ringer-oldat. Tudták, hogy
pillanatokon belül ott lesz egy nővér, és mire ő végez,
befut Meredith és Lucy is.

– Holnap hazaengednek – fordult Rosshoz Ruby.
–  Akkor kénytelen leszek meglátogatni, hogy

begyűjtsem a nyereményemet.
–  Számítok magára. – Ross felállt, és indulni készült,

amikor benyitott az ápolónő. – Ross! – szólt utána Ruby. –
Köszönöm a kártyát!

– Szívesen.
–  Ross! – Ross megfordult, a keze az ajtófélfán

nyugodott. – Hagytam nyerni – mondta Ruby.
– Tudom – mosolygott rá Ross.

Amikor a telefoncsörgés felébresztette, Shelby épp azt



álmodta, hogy a város utcáit elönti a sűrű, ragacsos vér.
– Ó, a francba! – kiáltott fel Ross, amint Shelby felvette a

kagylót. – Dél van, és te alszol. Az én napjaim más
időszámítás szerint telnek, úgyhogy teljesen kiment a
fejemből.

Shelby egy szempillantás alatt felült, a paplanja a
derekáig csúszott.

– Ross, jól vagy? Azt hittem, meghaltál!
–  Nem haltam meg. Marylandben vagyok – Ross

hangján érződött, mennyire meglepődött. – Miből
gondoltad, hogy meghaltam?

–  Te jó ég, nem is tudom… nyilván a téves
félinformációkból. Talán abból, hogy búcsúlevelet hagytál
nekem? Vagy abból, hogy már korábban is megpróbáltad
megölni magad?

– Az nem búcsúlevél volt. Vagy legalábbis nem olyan. –
Miután Shelby nem felelt, Ross szégyenkezve sóhajtott fel.
– Jó, jó, értem, mit akarsz mondani. Figyelj csak, nincs ott
véletlenül Eli?

– Eli elment, hogy felkutassa a holttestedet – szúrta oda
Shelby.

– Ó, akkor átadnál neki egy üzenetet? Mondd meg neki,
hogy megtaláltam Ruby Webert.

Shelbynek beletelt egy kis időbe, amíg az elmúlt három
napot végiggondolva rájött, honnan ismerős ez a név.

– A szobalányt? És mit mondott?
– Semmit – felelte Ross. – Egyelőre.
– És mikor jössz vissza?



– Nem tudom.
A csend vékony selyemszálként függött kettőjük közt.
– De azért visszajössz, igaz?
Mielőtt Ross bármit mondhatott volna, a

telefonközpontos hangja belerecsegte, hogy elfogyott a
pénze.

–  Mondd el Elinak! – kérte Ross, aztán megszakadt a
vonal.

Shelby mozdulatlanul ült, kezében a telefonnal.
A  szobájában a napfény a leengedett rolónak feszült,
mintha be akarna törni. Shelby ledobta magáról a
paplant, széthúzta a függönyöket, és hagyta, hogy a
beáradó napfény a meztelen lábára hulljon.

Az öccse nem mondta, hogy visszajön. Igaz, azt sem
mondta, hogy nem jön vissza.

Ruby házának lépcsőjén Ross becsengetett, majd zsebre
vágta a kezét, ahol rózsaszirmokat tapintott.

– Tudom – mondta ki hangosan. – Én is izgulok.
Az asszony, aki ajtót nyitott, egy jól megtermett, kórházi

köpenyt viselő amazon volt, hosszú, afrofonásos hajjal.
–  Nem kérünk semmit – mondta, és már készült

becsukni az ajtót.
–  Nem árulok semmit. Rubyhoz jöttem. Mondja meg

neki, hogy Ross van itt.
– Ms. Weber épp alszik.
– Nem is alszom! – szűrődött ki a hang a ház belsejéből.
A  kisegítő ápolónő Rossra hunyorított, majd félreállt,



hogy beengedje. Valamit motyogott a bajsza alatt egy Ross
számára ismeretlen nyelven, de Ross nem is bánta, hogy
egy kukkot sem ért belőle. Követte a hölgyet a nappaliba,
ahol Ruby a kanapén pihent, lábán egy horgolt takaróval.

– Isten hozta itthon! – köszöntötte Ross.
–  Isten hozta nálam! – viszonozta a köszöntést Ruby,

majd az ápolónőhöz fordult. – Tajmalla, magunkra
hagyna pár percre, kérem?

Tajmalla olyan méltóságteljesen vonult ki a helyiségből,
akár egy fejkendős afrikai papnő.

–  Az ügynökség küldte őt – mondta Ruby. – Szuahéliül
tanít. Gyönyörű nyelv. Mintha az ember agyában egy
hömpölygő folyó áradna szerteszét.

Ross leült Rubyval szemben.
– Mondjon valamit. Hadd halljam!
–  Miya… – Ruby erősen koncentrált. – Várjon csak,

nem… Liya…
Lia?
– Liya na tabia yako usilaumu wenzako – pörgött Ruby

nyelve.
– Ez a köszöntésük?
– Nem. Ez azt jelenti: „Ne hibáztass másokat a bajokért,

amiket te hoztál a saját fejedre.”
Ross a fejét ingatta.
– Azt hiszem, én azzal kezdtem volna, hogy: „Üdvözlöm,

a nevem Ross.”
–  Igazából én kértem, hogy ezt a mondatot fordítsa le

nekem – magyarázkodott Ruby, majd a távirányítóért



nyúlt, és kikapcsolta a tévében futó szappanoperát. – Arra
gondoltam, tudja, talán segít, ha ez a mondat itt van a
fejemben. – Mielőtt belevágnék a mondandómba. – De
mindenekelőtt áruljon el nekem valamit. Miért akar
ezekről a régi dolgokról hallani?

Ross Liára gondolt, aki a birtokot járja; Shelbyre, aki a
családfák fölé görnyed; a rózsaszirmokra, amelyek
megtöltik a zsebét.

– Mert tudnom kell, mi történt valakivel, akit szeretek –
felelte egyszerűen.

Ruby feljebb húzta magán a horgolt takarót.
– Azt mondta, hogy temessem el a babát.
– Spencer Pike?
Ruby bólintott.
–  Meg kell értenie, a professzor… nos, azóta sem

találkoztam hozzá hasonlóval. Olyan ügyesen bánt a
szavakkal! Mielőtt az ember észbe kapott volna, megtette,
amit a professzor kért, bármiről is volt szó, aztán maga
sem értette, miért állt rá a dologra. Mindig azt gondoltam,
Cissy Pike is ezért ment hozzá. – Ruby Rossra pillantott. –
Miz Pike összemelegedett egy indián férfival, és folyton
elszökdösött otthonról, hogy találkozhasson vele.
A  professzor tudta, hogy van valami kettőjük között.
Egyik nap ott találta az indiánt a hálószobájukban,
kidobta őt, és Miz Pike-nak is alaposan ellátta a baját…
amitől beindult a vajúdás.

– Élt a kicsi, amikor megszületett?
Rubyt szemlátomást meglepte a kérdés.



– Ó, igen. Korábban soha nem láttam még szülést. Még
csak tizennégy éves voltam. És a rengeteg erőlködés meg
fájdalom után, amikor felsírt a baba… – Ruby hangja
elhalt. – Pike professzor elvitte a babát, hogy a felesége
pihenhessen. Épp takarítottam a szobában, amikor
visszajött, és elmondta, hogy meghalt a kicsi. Azt mondta,
a jégkamrában hagyta, és rám bízta, hogy mielőtt a
felesége felébredne, temessem el a babát a faládában.

– Elmondta, hogyan halt meg a baba?
–  Nem mondta el, én meg nem kérdeztem – ingatta a

fejét Ruby. –  Azt hiszem, magamtól is tudtam a választ.
Kimentem a jégkamrába, és ott találtam a kicsit. Olyan
volt a takarókba bugyolálva, mint egy apró játék baba.
Egyszerűen nem tudtam elásni azt az angyali teremtést,
ezért csak belefektettem a ládába, de nem tettem rá a
tetejét. Arra gondoltam, a professzor is eltemetheti ezt a
babát, ha annyira akarja. Mire visszamentem a házba,
Pike már a dolgozószobájában ivott. Én felmentem a
szobámba, és lefeküdtem. Aztán az éjszaka közepén
csecsemősírásra ébredtem. Felkeltem, kimentem a házból,
és a hang irányába indultam, de amikor felléptem a
tornácra, nekimentem Cissy Pike lábának. – Ruby hangja
suttogássá halkult. – Fel volt akasztva a gerendára, a
szeme vörös volt, és kiguvadt… én meg sikoltozni
kezdtem. Azt hittem, a professzor meggyilkolta őt… és
hogy én leszek a következő. Elhatároztam, hogy egy
percet sem várok, azonnal eltűnök onnan… és akkor
megint meghallottam. Azt a sírást. Az újszülött, akit



korábban halottnak láttam a saját két szememmel, ott
rúgkapált a ládában.

– És magával vitte őt.
Ruby Rossra emelte a tekintetét.
–  Megígértem, hogy vigyázok a kisbabára, ha bármi

történne. Így hát fogtam egy nagy darab sült oldalast,
amit a vacsorapartira tartogattam, és a baba helyett azt
raktam a ládába. A  ládára rászögeltem a tetejét, épp,
ahogy Pike professzor kérte, aztán fogtam a babát, és
futottam.

– És most hol van? – kérdezte Ross.
Ruby elkapta a pillantását.
–  A  baba fiatal volt még, és nagyon beteges. Meghalt

útban Baltimore felé.
Ross Liára gondolt, Lilyre és Meredithre. És egyszer

csak megvilágosodott előtte, miért hazudik Ruby.
– Nem mondta el neki – szólalt meg csendesen.
Ruby a szemébe nézett, és a kettőjük közt feszülő szűk

térbe nem is fértek volna szavak. Miután Ruby hosszú
évekig hordozta a vállán Atlasz hatalmas terhét, Ross
most segítséget kínált, de az, hogy neki elmondta, még
nem jelentette, hogy másnak is szívesen elmondta volna.

Egyszer csak rohanó léptek hallatszottak, és az ajtóban
megjelent a kislány, akit Ross már napokkal ezelőtt is
látott az édesanyjával.

– Ruby nagyi! Megjöttünk!
A  következő pillanatban felbukkant Meredith is,

mögötte Tajmallával.



– Hogy vagy? – kérdezte Rubytól, azán meglátta Rosst. –
Maga?

Ross felpattant. Be akart mutatkozni, de szóhoz sem
jutott, olyan hátborzongató volt a hasonlóság az előtte
álló nő és Lia Pike között. Megfordult a fejében, mit szólna
az illető, ha megsimogatná az arcát, csak hogy lássa,
valódi-e.

–  Nem tudom, kicsoda maga, és mi dolga van a
nagymamámmal – kezdte Meredith –, de nem hinném…

–  Rossnak hívják, drágám – szakította félbe Ruby. –
Azért jött, hogy vacsorázni hívjon téged.

– Micsoda? – kiáltott fel Ross és Meredith egyszerre.
–  Biztos vagyok benne, hogy említettem. Még múlt

héten.
–  Múlt héten a kórházban voltál, és olyan emberekkel

beszélgettél, akik nem is voltak ott.
Ruby kényszeredetten Meredithre mosolygott.
–  Ross egy régi barátom barátja. És már rengeteget

meséltem neki rólad.
Ross érezte, ahogy Meredith tetőtől talpig végigméri, és

szemlátomást nem volt valami elégedett az eredménnyel.
Aztán Meredith az asszonyra nézett, akit a nagyanyjának
hitt – és aki kis híján meghalt  –, és a tekintete ellágyult.
Vajon Ruby így akart megszabadulni Rosstól? Vagy így
akarta rákényszeríteni Rosst, hogy mondja el az igazat
Meredithnek? Vagy egyszerűen így akarta megértetni
Ross-szal, ő miért nem tette meg?

Akárhogyan is, Ross tudta, hogy ő gondolkodás nélkül



elvinné vacsorázni ezt a nőt. Már csak azért is, hogy
leülhessen vele szemben, és csodálhassa azt az arcot,
amelyet képtelen kiverni a fejéből.

–  Elnézést – szólt udvariasan Meredith, majd Rubyhoz
hajolt, és lehalkította a hangját, de nem annyira, hogy
Ross ne hallja. – Ruby, ő nem az esetem…

–  Merry, ahhoz, hogy egyáltalán legyen eseted,
randiznod kell – mosolygott rá Ruby. – Lucy és Tajmalla
majd a gondomat viselik addig.

–  Akkor kávézzunk! – hallotta Ross a saját hangját. –
Csak egy kávé.

Meredith újra Rubyhoz fordult.
–  Ha majd jobban leszel, kérlek, emlékeztess rá, hogy

fojtsalak meg! – motyogta, majd Rossra nézett. – Csak egy
kávé.

Meredith kissé mereven Ross mellé lépett. Ruby Rossra
nézett, de az arca nem árult el semmit. Ahogy Ross
kisétált a nappaliból Meredithszel – két idegen, akik
mindketten azt hitték, hogy jobban ismerik a másikat,
mint valójában  –, feltűnt neki, hogy Meredith parfümje
rózsaillatú.

Meredith azzal nyugtatta magát, hogy csakis azért vállalta
be a kávézást, mert nem akarta felizgatni Rubyt. Enyhe
undorral nézte, ahogy Ross összeszedi az ócska járgánya
üléséről az üres kávéspoharakat, a kazettatokokat és a
cigisdobozokat, majd mindet a hátsó ülésre hajítja.

–  Bocsánat – mentegetőzött Ross, majd kinyitotta az



ajtót Meredithnek.
A kocsi bűzlött a dohányfüsttől. Meredith nézte, ahogy

Ross átmegy a vezetőüléshez. Hosszú volt a haja, szinte a
vállát söpörte; rövid ujjú bowlinginget viselt egy szűk
nyakú póló fölött, és a farmerján jókora lyuk
éktelenkedett a bal combján. Olyan fickónak tűnt, aki a
gitárját pengeti az aluljáróban, vagy silány verseket
körmöl egy lerobbant kávézó hátuljában. Az a fajta fickó
volt, aki emlékeztetőt ír magának a rágópapírra, amelyet
összegyűr, a kabátzsebébe gyömöszöl, aztán
megfeledkezik róla. Az a fajta fickó, aki taxisofőrködik,
míg az olyanok, mint Meredith, keményen dolgoznak a
doktorijukért. Az a fajta fickó, akire ő, Meredith soha nem
vetne egy második pillantást.

A kocsi rögtön beindult, kész csoda.
– Szóval – vigyorgott rá Ross –, hova menjünk?
– Valami közeli helyre.
Meredith útba igazította a legközelebbi Starbuckshoz,

aztán amikor Ross elfordult, meggyőzte magát, hogy csak
képzelődött, nem láthatott csalódottságot Ross szemében.

A szeme. Igen, az egészen különleges. Ross tekintete az
esőerdőben megbúvó kis tóra emlékeztette. Olyan
smaragdzöld, és olyan mély, hogy ha egyszer az ember
beleesik, akkor nyomban elmerül, és képtelen – vagy
talán nem is akar – kikecmeregni belőle.

Ross feltartott egy cigis dobozt.
– Nem bánja?
Meredith nagyon is bánta, de ez mégiscsak Ross kocsija



volt. Meredith letekerte az ablakot, Ross pedig
meggyújtotta a füstrudat, és nagyot szívott belőle. Így még
jobban kiemelkedett az arccsontja.

–  Csak hogy tudja – szögezte le Meredith  –, általában
nem a nagyanyám intézi a szerelmi életemet.

– Persze hogy nem.
– Ez meg mit jelentsen?
Ross kifújt az ablakon egy adag füstöt.
–  Hogy egy ilyen nő bőven tud magának randikat

szervezni.
Meredith nyakából akaratlanul is felkúszott a pír az

arcába.
–  Egy ilyen nő – ismételte, és rögtön védekezőállásba

vonult. – Hogy tudhat rólam bármit is?
– Nem tudok – ismerte be Ross.
– Akkor ne találgasson vaktában!
Igaz, hogy ő is épp ezt tette Ross-szal kapcsolatban.
Ross a jobb kezével fogta a kormányt, a balban a

cigarettát tartotta. A vége olyan vörösen izzott, mint egy
tévés show-műsor piros csengőgombja.

–  Az a helyzet, hogy nagyon emlékeztet egy régi
ismerősömre, aki éppolyan gyönyörű volt, mint maga.

Meredith egy kezén meg tudta volna számolni, élete
során hányszor dicsérték meg a külsejét. Művelt,
intelligens, öntudatos – leginkább ilyen jelzőkkel szokták
őt illetni. Ő  maga is mindig a szellemi képességeit
helyezte előtérbe a testi adottságaival szemben, és ennek
megfelelően a világ is így tekintett rá. Gyönyörű –



ismételte magában.
Kíváncsi volt, mi történhetett azzal a nővel, akit

régebbről ismert Ross. Meghalt vajon, összeveszett Ross-
szal, vagy egyszerűen kisétált az életéből? Az anyósülésről
Rossra pillantott, de most nem egy szerencsétlen alakot
látott maga mellett, hanem valakit, akinek különleges
élettörténete van.

Legnagyobb meglepetésére szívesen meghallgatta
volna.

– Nos? – kérdezte Ross, és Meredithben felmerült, hogy
talán a gondolataiban is olvas.

– Ezt meg hogy érti?
–  Nos… bemegyünk? – Ross kinézett az ablakon, és

Meredith rádöbbent, hogy már a Starbucks parkolójában
vannak. Rossnak gödröcske lett a bal arcán, amikor
elmosolyodott.

– Igen. Persze.
Ross megkerülte a kocsit, és kinyitotta Meredith ajtaját.

A kávézóba érve hosszú sor fogadta őket.
– Már tudja, mit szeretne? – kérdezte Ross.
Évek óta most először fordult elő Meredithszel, hogy

nem volt kész válasza.

Bruno Davidovich volt már profi hátvéd, kidobóember,
sőt séfként szerepelt egy tévés főzőműsorban is, mielőtt a
hazugságvizsgáló szakmánál kötött ki. Ahogy Elinak is
mondta, ennél a munkánál az a legfontosabb, hogy az
ember mindvégig a vizsgált személy szemébe nézzen.



Brunóhoz órát lehetett volna igazítani, olyan pontosan
érkezett az előre megbeszélt vizsgálati időpontokra, Eli
egyrészt ezért szeretett vele dolgozni, másrészt azért,
mert az emberek gyakran Bruno puszta méretétől is
berezeltek, így könnyebb volt kiszedni belőlük az igazat.

– Próbáljon ellazulni! – fordult Bruno Spencer Pike-hoz,
amikor az öreg a poligráfhoz drótozva ült előtte. Eli
kérésére Pike belement a vizsgálatba, mert ő is túl akart
esni végre az egészen. A  mellkasára és a hasára egy-egy
pneumográfcsövet helyeztek, a gyűrűs- és a mutatóujjára
egy-egy fémlemezkét, a vézna felső karjára pedig egy
vérnyomásmérő karpántot. – Ma szerda van? – kérdezte
Bruno.

Pike a plafonra emelte a tekintetét.
– Igen.
– A neve Spencer Pike?
– Igen.
– Egészséges?
– Nem – jött a válasz egy rövid csend után.
– Hazudott valaha? – folytatta Bruno.
– Igen.
– Hazudott valaha komoly ügyben?
– Igen.
– Hazudott valaha azért, hogy ne kerüljön bajba?
– Igen.
Eli némán hallgatta Bruno kérdéseit, amelyek szép

lassan vezettek el a lényeges témákhoz. A  poligráfos
vizsgálat eredményeit persze nem használhatták volna fel



a bíróságon, mert az eredményeket nem tekintették elég
pontosnak ahhoz, hogy felmentsék vagy elítéljék Pike-ot.
Eli azonban a saját megnyugtatására tudni akarta, miért
gondolta úgy Spencer Pike, hogy ő a felelős annak a
gyermeknek a haláláért, aki végül életben maradt,
miközben a felesége meggyilkolásában ártatlannak
vallotta magát.

– A gyermek halva született? – kérdezte Bruno.
– Nem.
– Kézbe vette a csecsemőt, miután megszületett?
– Igen.
– Megölte a csecsemőt, miután megszületett?
Pike lassan, erőtlenül engedte ki a levegőt.
– Igen – felelte.
–  Veszekedett a feleségével, mielőtt a baba

megszületett?
– Igen.
– Bántalmazta a feleségét?
– Igen – hajtotta le a fejét Pike.
Bruno egyenesen Pike-ra meredt.
– Felakasztotta a feleségét?
– Nem – jött a felelet.
– Köszönöm – biccentett Bruno. Kihúzta a poligráfból a

kinyomtatott papírt, és Elijal együtt kilépett a folyosóra.
Eli türelmesen várt, amíg Bruno kiértékelte az

eredményeket.
– Nos?
–  Nézz csak ide! Amikor megkérdeztem, hogy



bántalmazta-e a feleségét, és ő igennel felelt… az volt a
kontrollkérdés. Amikor aztán azt kérdeztem, megölte-e a
feleségét, a fiziológiai reakciók gyengébbek voltak, mint
az előző kérdésnél.

– Szóval nem ő tette – nyugtázta Eli.
–  Nagyon úgy fest. – Bruno elbizonytalanodott. –

Akarod, hogy egy kicsit ráijesszek, hátha más eredményt
kapunk?

Eli az ajtó üvegén át látta, hogy Pike vizenyős szeme az
ablakra mered. A keze a kerekesszék karfáját markolta.

– Nem kell – felelte Eli. – Ennyi volt.

Meredith csak akkor döbbent rá, hogy már öt órája
üldögélnek a kávézóban, amikor a Starbucks pultja mögül
előjött az egyik alkalmazott, levette a kötényét, és a
felmosórongyával körbetörölte az asztalukat.

– A természetben is a dizájnerbabák jelentik a normát –
érvelt Meredith. – Nézd csak meg a gorillákat! Az összes
lány a szürke hátú hímekre bukik, mert ők már elég
sokáig éltek, hogy megőszüljön a hátuk. A párválasztásnál
is az a legfőbb szempont, hogy az ember olyasvalakit
szemeljen ki, aki az utódnak hosszú életet örökít át. –
Meredith érezte, ahogy az agya kattogni kezd, csak hogy
megvédje a munkáját. Tudta, hogy nem csak azért pörgött
fel ennyire, mert már a negyedik karamellás macchiatót
itta. – A  laboratóriumban nem teszünk mást, mint
segítünk, hogy a természet könnyebben elvégezze a
dolgát.



–  De vajon mennyiben különbözik az, hogy az ember
megszabadul a cisztás fibrózist hordozó embrióktól, és az,
hogy megszabadul azoktól az embrióktól, akiknek nem
kék a szemük?

Meredith egy pillanatig elgondolkodott.
–  Nos, mivel technikai értelemben a kék szem egy

genetikai mutáció eredménye, így akár ez is lehetséges
lenne. De rendszerint azok a tulajdonságok, amiket a
szülők nemkívánatosnak tartanak, több száz gént
érintenek. És Hitler itt tévedett nagyot. A  butaságot, a
gyengeséget vagy a csúnyaságot nem lehet leszűkíteni
egyetlen génszekvenciára.

–  Egyelőre nem – vetette közbe Ross. – De ha egyszer
erre is rájönnek, talán az őssejtkezelésekkel ezeket a
nemkívánatos tulajdonságokat is ki lehet majd
küszöbölni. És akkor a világ tele lesz szép és okos
emberekkel.

–  Először is, teljesen más meggyógyítani valakit, aki
már beteg, illetve létrehozni valakit, aki nem lesz beteg.
Másodszor, az ilyen jellegű kutatást végző tudósok 99,9
százalékát helyes célok vezérlik: nem azért teszik, amit
tesznek, mert megalomániás őrültek, akik egy
felsőbbrendű faj megalkotásán dolgoznak. Harmadszor,
nem kritizálhatsz engem addig, amíg nem beszéltél azzal
az anyával, aki három gyermekét is a leukémia miatt
veszítette el, és sírva könyörög egy olyan gyermekért, aki
nem fog a karja közt meghalni. – Meredith megrázta a
fejét. – Az irodám ajtaján az a felirat díszeleg, hogy



„utolsó mentsvár”. Azért tettem ki, mert a szülők, akik
hozzám fordulnak, valóban ezt látják bennem. És amikor
hónapokkal később egy egészséges kisbabával jönnek el
hozzám… nos, egyetlen szülőnek sem szabadna
megtapasztalnia, milyen egy beteg gyermekről
gondoskodni.

–  És ki határozza meg, pontosan mit jelent a beteg? –
Ross megkavarta a kávéját. – Az unokaöcsémnek XP-je
van. Hallottál már erről a betegségről?

– Még szép!
–  Ő  épp az a gyerek, akit a PGD nem javasolt volna

beültetésre. Pedig Ethan a legokosabb, legügyesebb,
legvagányabb srác, akit csak ismerek. Igen, lehet, hogy
csak tíz vagy tizenhárom évig lehet ilyen okos, ügyes és
vagány, de ki döntheti el, hogy ez a pár év nem jobb-e,
mint ha meg sem született volna?

– Én nem – értett egyet Meredith. – Ez a szülők döntése.
– De rengeteg olyan szülő van, aki megszabadult volna

Ethantől…
–  …aki akkor még nem Ethan volt – szállt vitába

Meredith –, hanem egy kis sejtcsomó.
–  Jó, jó. De a lényeg az, hogy minden szülő máshol

húzza meg a határt. Mi van, ha ez a genetikai
diagnosztika olyan betegséget állapít meg, ami csak az
illető harmincas vagy negyvenes éveiben mutatkozik
meg? Vagy ha azt mutatja ki, hogy a gyermeknek hajlama
lesz a szívbetegségekre vagy a rákra… ami majd
valamikor az élete során nagy eséllyel kialakul? Mi lenne,



ha egy különleges módszerrel az is megállapítható lenne,
hogy egy gyermek öngyilkos hajalmú lesz-e? – Ross
elfordította a tekintetét. – Az embernek vajon joga van az
ilyen embrióktól is megszabadulni?

Meredith felvonta a szemöldökét.
–  És mi van, ha két siket szülő épp azért fordul a

genetikai diagnosztikához, mert szeretnék, ha a
betegséget a gyermekük is örökölné? Ez épp a
fogyatékosság elősegítését jelentené.

– De nem állíthatod, hogy a legtöbb páciens ezt kéri.
– Nem – ismerte be Meredith. – De ilyesmi is előfordul.

És épp ezért nem lehet kijelenteni, hogy az ördög
szolgálatába szegődtem. Tényleg olyan borzasztó, ha egy
szülő előre tudni akarja, milyen lesz a gyermeke?

–  És milyen lehet az, ha egy gyerek megtudja, hogy a
születése körülményei egészen másképp alakultak, mint
ahogyan ő elképzelte? – kérdezte Ross, és óvatosan
Meredithre nézett.

–  A  szülőktől függ, hogy elmondják-e neki, vagy sem…
Ha jól alakulnak a dolgok, akkor így is, úgy is boldog
lesz… mert a szülei épp azért szeretik őt, amilyen.

–  A  szeretetnek semmi köze nincs a tudományhoz –
érvelt Ross. – Nincs olyan, hogy azért szeretlek, mert, csak
olyan van, hogy mindenképpen szeretlek.

– De miért kockáztatnánk? – ellenkezett Meredith. – Te
például ki tudod jelenteni egészen őszintén, hogy egyetlen
olyan dolog sincs, amin jó lett volna változtatni, mielőtt
megszülettél?



Ross eltűnődött, majd visszakérdezett.
– Miért, már megtaláltátok a boldogságért felelős gént?
Meredith csendben nézett Rossra, és azon gondolkodott,

hogy juthat eszébe bárkinek is ilyen kérdés. A  csendben
egyedül a felmosórongy halk surrogása hallatszott, ahogy
körbenyalta körülöttük a padlócsempét. Meredith ebben
a pillanatban eszmélt rá, mi olyan különleges Ross
Wakemanben: az együtt töltött öt óra során most először
ejtett szót önmagáról. Eddig sok mindenről beszélgettek:
Lucyról, Ruby egészségéről, Meredith munkájáról… de
Rossról egy szó sem esett. Meredith képtelen volt
visszaidézni egyetlen olyan randit is, amelyik ne a
partneréről szólt volna. Ross – nos, Ross most épp azt
tette, amit Meredith szokott tenni a randikon.

Meredith semmit nem tudott erről az emberről, aki így
felkavarta őt, csak annyit, hogy van egy XP-s unokaöccse,
hogy valahonnan ismeri a nagymamáját, és hogy ha
elmosolyodik, Meredith szívverése kihagy egy dobbanást.

–  Sajnálom – szólalt meg Meredith. – Teljesen
kisajátítottam a beszélgetésünket.

– Ugyan már! Szerettelek volna megismerni.
– Én is szeretnélek megismerni – ismerte be Meredith.
– Sajnos nem vagyok valami érdekes. – Ross elővett egy

doboz cigarettát, és rágyújtott.
Meredith elhessegette a füstfelhőt.
– A dohányzás előbb-utóbb meg fog ölni.
– Bár igazad lenne!
– Hogy érted ezt?



– Úgy, hogy nem tudok meghalni.
Meredith akaratlanul is elmosolyodott.
–  Na, várj csak, amíg előveszem a kryptonit

nyakláncomat!
–  Eresztettek már belém golyót, szenvedtem már

autóbalesetet, csapott belém a villám, és minden
alkalommal egy karcolás nélkül megúsztam.

– Viccelsz, ugye?
– Megvan még az összes orvosi leletem.
– Ez igazán különleges áldás – csodálkozott Meredith.
– Csakhogy semmit nem érek vele, amikor valaki mást

akarok megmenteni.
– Az unokaöcsédet?
– Többek között.
Meredith előredőlt, mintha magához vonzotta volna a

Ross tekintetében tükröződő fájdalom.
– Azt, akire hasonlítok?
Ross nem felelt – úgy tűnt, abban a pillanatban egyetlen

hang sem jön ki a torkán. Meredith elmerengett, milyen
lehet egy ilyen férfit tudni maga mellett, aki annyira
odavan érte, hogy még a halála után is reménytelenül
szereti. Sőt, másokban is őt látja. A Starbucks-alkalmazott
az asztalukhoz lépett.

– Itt tilos a dohányzás.
Ross a srácra nézett.
– Ezek szerint az önpusztítás sem jöhet szóba.
– Haver – pislogott rá a fiú –, otthon, a négy fal között

azt csinál, amit csak akar.



Meredith köhécseléssel próbálta leplezni a nevetést.
–  Talán ideje lenne mennünk – javasolta, majd

elgondolkodott. –  Igazán jól éreztem magam. Amikor
legutoljára ilyet mondtam egy srácnak, és még komolyan
is gondoltam, épp az óvodai homokozóban készítettem a
homoksütiket.

– És ma még a kezedet sem kellett bepiszkolnod.
– Már megérte! – Meredith félszegen pillantott rá. – Egy

darabig még itt leszel a városban? Talán…
összefuthatnánk valamikor. Akár egy rendes vacsorára.
Vagy csak egy előételre, ha a komplett vacsora egyelőre
sok lenne.

– Nem lehet.
Meredith tekintete Ross bal kezére ugrott.
– Meleg vagy.
– Nem arról van szó.
Újra előjött a régi reflex – Meredith rengetegszer került

már ilyen helyzetbe, amikor a partnere nem találta elé
vonzónak, vagy valamilyen más hibát talált benne.
Meredith érezte, ahogy egyre nő a távolság közte és Ross
között.

– Hát jó. Rendben. – Gyors mozdulattal kezet nyújtott. –
Örülök, hogy megismerhettelek.

Ross gyengéden megfogta Meredith kezét, és egy
hosszúra nyúlt pillanatig úgy forgatta a kezében, mintha
a legfinomabb kristályból készült volna.

–  Meredith – törte meg a csendet végül. – Kedvellek.
Nagyon is kedvellek. De van valaki más.



Az a nő, akire Meredith annyira hasonlított. Meredith
lehajtotta a fejét.

–  Sajnálom – motyogta maga elé. – Nem gondoltam,
hogy ti ketten még mindig…

Ebben a pillanatban érezte, hogy valami a kezébe
csúszik. Egy sárgás, megfakult újságkivágás volt, de a női
arc még mindig élesen kivehető volt a közepén. És az arc
Meredith tükörképe volt. Lia Beaumont Pike – szólt a
képaláírás. 1913–1932.

– Ő volt a te biológiai nagymamád – mondta Ross. – És
én szerelmes vagyok bele.

Ross rádöbbent, hogy ebben a háborúban Meredith a
vesztes fél. A karját szorosan összefonva, egyenes háttal,
dühtől szikrázó szemmel állt. Ross és Ruby a kanapén
ülve felváltva próbálták csillapítani a felháborodását
abban a reményben, hogy elfogadja végre, amit mondani
akarnak neki.

– Amikor elmondtam az édesanyádnak, hogy nem az én
gyermekem, és hogy a neve valójában nem Luxe, hanem
Lily Pike – mesélte Ruby  –, szívrohamot kapott, és
meghalt. Ezek után még a szememre veted, hogy többé
nem akartam előhozakodni ezzel?

–  Igen! – csattant fel Meredith. – Az ember nem
titkolhatja el az ilyesmit a másik elől!

–  De igen, ha azzal megmenti az életét – mutatott rá
Ross.

Meredith erre Rosshoz fordult, és úgy támadt rá, mint



egy sebesült medve.
–  Valamit magyarázz el nekem! Hogy ismerhetsz egy

olyan nőt, aki meghalt, mielőtt te megszülettél volna?
– A munkám során találkoztam vele.
–  A  munkád. Mégis mivel foglalkozol? Talán holtakat

támasztasz fel?
Ross jelentőségteljes pillantást váltott Rubyval.
– Nem támasztom fel. Inkább csak megkeresem őket.
–  Nagyszerű! Szóval amikor épp nem a villámcsapást

meg az egyebeket éled túl, akkor szellemekre vadászol.
Ruby, fogalmam sincs, hogy talált rád ez az alak, és mivel
sikerült elkábítania, de az biztos, hogy nincs eszénél.
Tiszta dilis. Szerintem…

–  Szerintem jobban tennéd, ha meghallgatnád,
Meredith – vágott közbe Ruby. – Az igazat mondja.

–  Az igazat. Szóval most már te is hiszel a
szellemekben? Remek. Akkor idézd meg ezt az állítólagos
nagymamát! Ha belibeg ide, és ő is ugyanezt állítja, akkor
hiszek nektek.

– Ez nem így működik – vetette közbe Ross.
– Rögtön gondoltam.
Ruby szája sarka legörbült.
– Ne lődd le a hírhozót!
–  Akkor mit akarsz, mit tegyek? Talán köszönjem meg

neki, hogy eljött, és elmondta, hogy az egész életem egy
nagy hazugság volt?

– Nem volt hazugság – szólalt meg Ross. – Egyszerűen…
egyszerűen nem az volt, aminek gondoltad. – Meredith



felé indult. – Te Lia Pike egyenes ági leszármazottja vagy.
És ez azt jelenti, hogy egy jó nagy birtokot örököltél a
vermonti Comtosookban.

Ross azt kívánta, bárcsak elmondhatná neki, hogy arról
a birtokról olyan zöld hegyeket látni, hogy az ember
szeme szinte káprázik tőle, és a levegő olyan
kristálytiszta, mint sehol máshol. Azt kívánta, bárcsak
megmutathatná neki, hol szeretett bele Liába.

–  Nincs szükségem vermonti birtokra – szögezte le
Meredith.

–  Nos, van egy csomó abenaki indián, akiknek nagy
szükségük lenne rá. Eddig azért küzdöttek, hogy ne
húzzanak fel bevásárlóközpontot azon a telken.

– Ez nem az én problémám.
–  Nem, de ha a tiéd a birtok, akkor végső soron te

döntesz a sorsáról.
–  Ó, már értem, mire megy ki a játék. Te valamiféle

aktivista vagy, és az indiánok jogaiért harcolsz.
– Én…
– És persze ha sikerül meggyőznöd, hogy részben én is

abenaki vagyok, akkor illene a rokonaim mellé állnom.
Én vagyok itt az egyetlen, aki látja, mi folyik a szeme
előtt? Nézz csak rám! – Meredith kibontotta a kontyba
fogott haját. – Szőke vagyok. Fehér a bőröm. Úgy nézek ki,
mint akiben egy csepp abenaki vér is van?

–  Nem, de Lia sem nézett ki úgy. Figyelj rám, te tudós
vagy! – érvelt Ross. – A dédnagyapád, Az Thompson még
mindig él. Hadd végezzünk el egy DNS-tesztet, csak hogy



bebizonyíthassuk neked!
– És akkor mi lesz?
Ross Rubyra pillantott, aztán újra Meredithre.
– Az csakis rajtad áll.
Meredith szeme résnyire szűkült.
–  És neked mi érdeked fűződik ehhez az egészhez?

Talán lefizettek az abenakik?
– Semmi – felelte Ross, és a tekintete az asztalra siklott,

Lia gyászjelentésére. – Csak neki szeretnék segíteni.
Egyszer csak megérezte, hogy finom kis kezek

megfogják a térdét, és odébb taszítják az útból. Lucy –
Meredith kislánya, akinek már rég aludnia kellett volna –
végig az ajtó előtt hallgatózott.

– Lucy! – szólt rá Ruby. – Mit csinálsz te itt?
–  Menj vissza a szobádba! – adta ki az utasítást

Meredith.
Lucy azonban Lia képére mutatott.
– Elveszítette a kisbabáját.
Ross egész testét átjárta a fagyos hideg.
–  Lucy! – Meredith leguggolt a kislányához. – Nem

tudom, mennyit hallottál, de…
– Hagyd beszélni! – motyogta Ross.
– Mindig ezt mondogatja – mondta Lucy bizonytalanul.

– Azt is elmondta, hogy el fogsz jönni hozzánk.
Ross hangja olyan élesen hasított a levegőbe, akár egy

madár röpte.
– Kicsoda?
– Az a néni – felelte Lucy, és Lia fényképére bökött. – Őt



szoktam látni éjszakánként.

Eli csak akkor döbbent rá, micsoda szánalmas kis lyukban
él, amikor az otthonát Shelby szemén keresztül látta.

– Nem nagy durranás – bocsátotta előre, amikor kitárta
az ajtót. Gondterhelten nézte a kikopott parkettát és a
rozoga kanapét, amelynek viseltes huzatát egy szintén
jobb napokat látott virágos pléd takarta. A  mosogatóban
halomban állt a szennyes edény már vagy egy hete, a
bejárati ajtónál pedig egymás hegyén-hátán hevertek a
párjukat vesztett cipők.

– Én, ööö… nem számítottam rád – szabadkozott Eli.
–  Azta! – Ethan elsüvített mellettük. – Egyszer én is

lakhatok ilyen helyen?
Meg sem várta a választ, Watson nyomában ő is

felkaptatott az emeletre, és egyszer csak boldogan kiáltott
fel.

Eli a mennyezetre bámult.
– Szerintem megtalálta a fegyvereimet.
– Komolyan ott tartod a fegyvereidet?
– Csak vicceltem. De van fent egy PS2-m.
– Aha, gondolom, Watson imádja a Gran Turismót.
– Dehogy! Még a joysticket sem tudja kezelni.
Eli a konyhába kísérte Shelbyt, és a pultra rakta a

bevásárlószatyrot. Shelby megígérte neki, hogy a vásárolt
alapanyagokból isteni vacsorát rittyent.

Az sem jelentett gondot, hogy hajnali három van.
Shelby nyomban tüsténkedni kezdett a konyhában.



A  mosogatóban megmosta a zöldségeket, a többi holmit
pedig félretette, vagy előkészítette a főzéshez. Miután az
öccse felhívta, és megnyugtatta, hogy nem egy árokban
haldoklik valahol, Shelbyt mintha kicserélték volna. Már
korábban elmesélte, hogyan talált rá Rossra egy
öngyilkossági kísérlet kellős közepén – ami igencsak
meglepte Elit. Igen, mindig is egy kicsit morózusnak
tartotta azt a fickót, de nem gondolta volna, hogy már
többször is el akarta dobni magától az életét. Vagy talán
csak nem akart így tekinteni rá.

Szóval Ross Marylandben épp Ruby Webert kereste,
Elinak pedig egy gyönyörű nő készült vacsorát főzni.
Mindent összevetve Eli járt jobban.

– Ehetünk akár fagyasztott pizzát is.
– De akkor nem tudnálak lenyűgözni.
– Már így is lenyűgöztél.
Elinak hirtelen eszébe villant, hogy a volt felesége,

mielőtt mindent magával vitt volna, egyszer elhívott egy
lakberendezőt, aki rá akarta beszélni, hogy egy bizonyos
bútordarab köré rendezze be a szobákat: egy szőnyeg, egy
asztal, egy gyertyatartó köré. Eli akkoriban azt gondolta,
hogy ennél ostobább tanácsot még soha nem hallott, de
most már megértette a lényeget. Shelby köré örömmel
rendezett volna be egy szobát. Vagy egy házat. Vagy akár
egy egész életet.

Eli figyelte, ahogy Shelby egymás mellé rakja a
paprikákat a pulton – néhány élénk színfolt, és máris
egészen másképp festett a konyhája. Shelby egy műanyag



tálca csirkehússal a kezében Eli felé fordult.
–  Ezt tegyük a hűtőbe – mondta, de a következő

pillanatban Eli felpattant, és háttal a hűtőszekrény
ajtajának dőlt.

–  Na jó – mondta Shelby türelmesen  –, talán
szalmonellát akarsz kapni?

– Nem. – Eli a háta mögé nyúlt, és az egyik mágnes alól
kihúzott egy fényképet, aztán odébb lépett, és kinyitotta a
hűtőt.

Addigra Shelbyt már egy cseppet sem érdekelte a csirke.
–  Mi az? – kérdezte, és az Eli kezében szorongatott

képre bökött.
– Semmi.
– Úgy semmi, hogy semmi? Vagy úgy semmi, hogy egy

régi barátnő?
Shelby Eli kezébe nyomta a csirkés tálcát, és kikapta

belőle a fényképet, mindezt egy olyan gyors mozdulattal,
amely még egy rendőrakadémiai oktatót is lenyűgözött
volna. Aztán rémülten sikoltott fel.

Eli elvette tőle a fotót, és nagy nehezen megállta, hogy
ne vágja a szemébe: Én megmondtam.

– Remélem, ez nem egy régi barátnőd – sóhajtott Shelby.
Eli futó pillantást vetett a jégkamra tornácán

felakasztott Cecelia Pike-ra. Cecelia arca padlizsánlila volt,
a nyelve kifordult, a szeme véreresen dülledt ki üregéből.

– Sajnálom – motyogta Eli. – Mint már mondtam, nem
számítottam rád.

–  Különben leszedted volna a halottak képeit a



hűtődről? Te jó ég, Eli, mégis mi a fenét keres az a kép ott?
–  Hogy emlékeztessen. Mindig ezt csinálom, amikor

nyakig benne vagyok egy-egy ügyben.
Ekkor Ethan szaladt be a konyhába.
– Tudod, mije van Elinak?
– Beteges munkamódszere? – kérdezte Shelby.
–  Nem. PlayStationje. – Ethan Elihoz fordult. – Ölni

tudnék egy ilyen klassz cuccért.
–  Akkor menj, és használd ki! – biztatta Eli, és Ethan

már ott sem volt.
Shelby nekiállt felszeletelni a gombát. Eli leült, és

némán csodálta, ahogy az izmok munka közben
megfeszültek Shelby pólója alatt.

– Tényleg ilyen lesz az ember, ha felakasztja magát?
– Ja.
– Akkor azt hiszem, hálás lehetek Rossnak, hogy ő csak

mindent összevérezett. – Egy pillanatra felnézett. – Nem,
igazából nem vagyok hálás.

–  A  gyilkossági nyomozók első szabálya: a halál soha
nem szép. Soha.

Eli látta, hogy Shelby kezében megáll a kés, és rájött,
hogy túlságosan nyersen fogalmazott.

– Shelby…
–  Miért van az, hogy ha nagyon vágyunk valamire,

akkor azt mondjuk, hogy ölni tudnánk érte, vagy az
életünket adnánk érte?

– Mert amikor már nincs más, akkor csak az életünkkel
tudunk üzletelni.



Shelby nekiállt elkészíteni a salátaöntetet.
– Igen. Tényleg így van. Metaforikusan. Mint például: Az

életemet adnám a fiam életéért.
Eli nem tudta, mit mondhatna, inkább a fényképet

mustrálta. Cecelia Pike meghalt, a gyermeke viszont
valamilyen úton-módon életben maradt. De ha
gyilkosságról volt szó, ki lehetett az elkövető?
A  bizonyítékok azt támasztják alá, hogy Szürke Farkas
nem lehetett, és a megérzése azt súgta, hogy Spencer Pike
sem. Ruby Weber, ha ott is volt aznap éjjel, nem lett volna
elég erős, hogy felkösse a jégkamra gerendájára Cissyt. Ott
lent, a kép alján ellenben jól látszott a fűrészporba húzott
hosszú csík, amely abból eredhetett, hogy a dulakodás
közben valamit vonszoltak – egy cipősarok nyoma talán?

Eli nagyon remélte, hogy ha Ross visszatér, a zsebe tele
lesz a kirakós hiányzó darabkáival.

–  Ezt kóstold meg! – szólt Shelby, és mielőtt Eli
visszazökkenhetett volna a jelenbe, a szájára tapasztotta a
száját.

Az édes íz mellett volt valami keserű. Fanyar. Olajos.
Vajon a csalódásnak van íze?
Shelby hátrahúzódott.
– Várj csak, ne mondd meg! A francia öntetet szereted?
– Semmiféle öntetet nem szeretek – világosította fel Eli.
–  Hűha. Soha nem gondoltam volna, hogy pucéran

szereted.
Eli elvigyorodott, és magához vonta Shelbyt. Shelby

markából konfettiként hullottak kettőjük közé a színes



paprikadarabok, és a fénykép is elfeledve libbent le a
konyhapadlóra.

– A salátáról beszélünk? – kérdezte Eli.

Temezovasz volt, vagyis az arató hold ideje, és ez épp
elegendőnek bizonyult, hogy Az feszültnek érezze magát.
Ebben az időszakban rengeteg minden a végéhez
közeledett… és ehhez jött még a telihold fátyolos tekintete
– akárhogyan is, ez nem volt megfelelő idő ahhoz, hogy az
Angel Gránitfejtőben robbanóanyagot helyezzenek ki a
gránitrobbantáshoz. Akkor sem, ha a tényleges robbantás
hajnali ötre volt betervezve, amikor nincs ott senki más…
Az körbejárta a bányát. Abban biztos volt, hogy valami
baj történik, csak azt nem tudta, mikor.

Az égbolt nyugtalan volt. A  csillagok közt rózsaszínes
csíkok jelentek meg, mintha nem bírna magával a hajnal.
És meleg volt – olyan meleg, hogy az ember hallotta,
ahogy a halásznyestek felelgetnek egymásnak, és ahogy a
pitypang feje szanaszét szórja a magvait. Az megkerülte a
bánya északi csücskét. A  legtöbb robbanóanyagot itt
tömködték be a  furatokba. Volt ott többzsáknyi
ammónium-nitrátos robbanószer, dinamitrudak és
detonátorok. A  robbantások sorát számítógép vezérli,
amíg nyolctonnányi gránitot meg nem mozgatnak. Ez egy
kétlépcsős folyamat: a gránit fele holnap hajnalban
robban fel, a másik fele néhány nap múlva. Aztán a
bányászok bemennek, és kitermelik a gránittömböket,
amelyeket később eladnak. Az a képzeletében



kőtörmeléket látott, füstöt, sebeket, vért – egy
gombnyomásra bekövetkező armageddont. Olyan rossz
előérzet gyötörte, hogy még a főnökének is szólt, várjanak
egy hetet.

–  Maga csak maradjon az éjjeliőrségnél, nagyfőnök –
nevetett erre a fiatalember –, és a döntéseket hagyja rám!

Azt ezek után nem érte váratlanul, hogy egy
betolakodón akadt meg a szeme.

–  Hé! – kiáltott rá, de az illető nem állt meg. Az
odasietett hozzá –  már amennyire a berozsdásodott
csípője engedte –, és amikor utolérte a városszerte ismert
iszákost, már alig kapott levegőt.

Abbott Thule túlélte a legtöbb környékbelit, akik
általában roszszallóan csóválták a fejüket, amikor Abbott
lerészegedve terült el a vegyesbolt tornácán, vagy amikor
egy emlékezetes alkalommal anyaszült meztelenül aludt a
főutca egyetlen közlekedési lámpája alatt. A  felmenői
mind iszákosok voltak, azonban nem voltak megáldva
ilyen szívós májjal. Félig-meddig indián vér folyt az
ereiben. Négy felesége volt, abból kettő egy időben, ebből
aztán szép kis kalamajka kerekedett valamikor 1985
körül. Ha Abbottnak volt is valaha munkája, Az nem
tudott róla.

– Az isten szerelmére, Abbott, el is patkolhattál volna! –
Az belekarolt a nyolcvanas éveit taposó férfiba, és
visszafordította őt.

– Azért jöttem, hogy beszéljek veled. A fülembe jutottak
dolgok.



Aznak nem volt most ideje egy részegest pesztrálni.
–  Miért nem mész le Winkshez, hátha befogad

éjszakára? Nekem most itt kell maradnom a munka miatt.
Abbott megtorpant.
–  Amikor gyerek voltam, az anyám kórházba került.

Nem olyanba, ahol az ember teste beteg, hanem ahol a
feje. Egyszer eljött hozzánk egy asszony, már nem
emlékszem a nevére, és azt mondta, hogy van abban
valami nem keresztényi, ha az embernek két apától van
két gyereke, és soha nem ment férjez. Ezért elvitte az
anyámat, aztán engem meg a nővéremet, isten
nyugosztalja, két külön javítóintézetbe raktak. – Abbott
mély levegőt vett. – Az a helyzet, Az, hogy nekem négy
asszonyom is volt, de egy gyerekem se született, pedig
isten a tudója, igencsak próbálkoztam. És arra
gondoltam… – Felpillantott, a szeme könnyben úszott. –
Tettek ott velem valamit, amire nem emlékszem?

Abbott tekintetében Az egy kés fémes villanását látta.
Érezte, ahogy kezek fogják le a combját, és az ajkába
harapott, ahogy az injekciós tűt a herezacskójába szúrták.
Ahogy felbukkant az emlék, mintha újra átélte volna a
műtétet és a sok fájdalmat.

–  Abbott. – Az a férfi vállára tette a kezét. – Gyere,
igyunk egy csésze kávét!

A  kőfejtő irodaépületébe léptek, ahol frissen főtt kávé
gőzölgött. Ezek szerint Az tévedett. Ez volt az a közelgő
vész, amit a levegőben érzett; ez volt a közelgő pusztítás.
Nem a robbantással lesz gond, a baj lassan következik be,



mint ahogy a kiszáradt pitypang hullajtja el a magjait. Az
emberek lassacskán visszaemlékeznek, és a bánatuk
beborítja majd a földet.

Meredith pontosan tudta, mikor lépte át Ross járgánya
Comtosook városhatárát, ugyanis a szélvédő abban a
pillanatban tele lett gyapjaslepkékkel. A  szárnyuk úgy
csapkodott egy ütemre, mint a szívdobogás. Ross az
ablaktörlővel lesöpörte őket, de Meredith arra lett
figyelmes, hogy addigra Lucy ijedtében a pulcsija alá bújt
a hátsó ülésen.

Rubyt Tajmallára bízták, aki személyes sértésnek vette,
hogy Meredith nem volt biztos benne, hogy a nagyanyját
– vagy akárki is volt – az otthoni ápolónő gondjaira
bízhatja. Az utazás nagyjából eseménytelenül telt, a
csendet mindössze a rádió közlekedési hírei szakították
meg.

Meredith nem szólt Rosshoz. A beszélgetéshez használt
energiát megspórolta, és inkább falat emelt belőle
kettőjük közé, hogy bármivel lepi is meg őt Ross
Comtosookban, az leperegjen róla, és nyugodt szívvel
tudjon visszatérni az otthonába és a munkájához. Miután
felépítette a falat, és alaposan megerősítette, az ellenségre
koncentrált, hogy ne kelljen emlékeznie arra az estére,
amikor elárulta önmagát.

Egyetlen este erejéig, a Starbucksnál Meredith Ross
gomolygó cigarettafüstjében betűket látott kirajzolódni,
amelyeket titkos üzenetnek vélt. Egészen elbódította a



vaníliaillat, amelyet Ross bőrén érzett. És amikor a férfi
kiment a mosdóba, Meredith beleivott a kávéjába épp ott,
ahol Ross ajka érintette a csészét, csak azért, hogy amikor
majd igazából megízleli őt – amikor, nem ha –, az érzékei
már emlékezzenek rá.

Bolondot csinált magából.
A  rengeteg katasztrofális randi után, miután oly sok

izgalmas partnernek ígérkező szakmabelivel találkozott,
kiderült, hogy az a fickó, akit magától még csak észre sem
vett volna, képes olyan érzéseket kiváltani belőle, mint
senki más. Ross Wakeman első ránézésre egy senki volt.
Amíg az ember meg nem látta a humorát, a kedvességét
és az érzékenységét.

És azt az odaadó szerelmet, amelyet egy másik nő,
ráadásul egy halott nő iránt érez.

– Szóval – szólalt meg Meredith –, ez lenne az?
– Comtosook – bólintott Ross.
Menet közben Meredith szeme megakadt bizonyos

dolgokon. A  fák például úgy zenéltek, mint a hárfák,
amikor a szél átfújt az ágaik között. A  gyerekek az
ugróiskolánál a másodperc töredékével tovább maradtak
a levegőben, mint kellett volna. És a kétely egy idő után
beült Meredith ölébe, mint egy hű utastárs, és nem
tágított.

Egyszer csak lekanyarodtak a főútról, és egy földúton
zötykölődtek tovább, de nem álltak meg az útközben
látott házak egyikénél sem. Az út végéig mentek, egy
kereszteződésig, és Ross leparkolt ott, a semmi közepén.



– Hol vagyunk? – kérdezte Meredith.
Mostanra szinte teljesen besötétedett. Az égbolt úgy

fénylett, mint a padlizsán csillogó bőre, és a
búvármadarak előmerészkedtek, hogy szerelmes énekkel
hívják magukhoz a párjukat. Meredith Ross után eredt az
erdőbe.

Végtére is tudós volt, tehát természetéből fakadóan
kíváncsi.

Lucy szorosan hozzásimult, úgy lábaltak át a
gyökereken, köveken és építkezési törmeléknek tűnő
halmokon. A sűrű erdőben egy tisztás nyílt, ahol szalaggal
kerítettek körbe egy kisebb helyet.

– Itt laksz?
Ross erre valami olyasmit dünnyögött, hogy: Jó is lenne.
Ebben a pillanatban ébredt rá Meredith, merre járnak.
–  Ó, te jó ég! – sóhajtotta, majd kézen fogta Lucyt, és

maga után rángatta a kocsi felé.
Még két lépést sem tett, amikor Ross megragadta, és

maga felé fordította.
– Itt maradsz! – mondta, és a szeme vadul villant.
Meredith rosszul gondolta. Eddig a pillanatig nem látta

be, hogy Ross Wakeman tényleg elmebeteg.
Ráadásul nagyobb és erősebb volt nála, és rajtuk meg

Lucyn kívül nem volt itt más a sötétben. Meredith
összefonta a karját a mellkasán, és igyekezett mindenre
elszántnak mutatkozni. Arra gondolt, most vagy
megjelenik Casper meg Jacob Marley szelleme, vagy végre
Ross is belátja, hogy nincs itt semmiféle szellem.



Lucy annyira remegett, hogy Meredith szó szerint
hallotta, ahogy a két térde összekoccan.

– Csitt – nyugtatgatta. – Nincs itt semmi.
Ross erre lassan odafordult. Meredith Ross szemében

olyan végtelen szomorúságot látott, hogy egészen
kiszáradt a szája. Milyen lenne, ha valaki őt szeretné
ennyire?

– Én… sajnálom – motyogta.
Ross sarkon fordult, és határozott léptekkel visszaindult

arra, ahonnan jöttek. Meredith megfogta Lucy kezét, és
utánaeredtek. Azt gondolta, nincs min csodálkoznia. Én
nem Lia vagyok – mondta magában. Nem Lia vagyok.

Shelby épp a pólóját húzta magára, amikor a szőr is felállt
a hátán. Az ablakhoz szaladt, és látta, hogy egy autó épp
lekapcsolja a fényszóróit.

– Ross – suttogta, majd nagyot kurjantott örömében, és
pizsamanadrágban leszaladt a lépcsőn, hogy üdvözölje az
öccsét.

A kocsibejárón a nyakába ugrott, és átölelte.
– Hála istennek, végre itthon vagy!
–  Ezentúl gyakrabban kellene elmennem – mosolygott

rá Ross.
Shelby az öccse válla fölött látta, hogy egy nő száll ki a

kocsiból. Aztán egy kislány.
–  Shel – húzódott hátrébb Ross  –, szeretném neked

bemutatni Lia Pike unokáját.
– Na, azt majd meglátjuk – fűzte hozzá a nő, aztán kezet



nyújtott Shelbynek. – Meredith Oliver. És a lányom, Lucy.
Nagyon sajnálom, hogy ilyen késő este állítunk be…

–  Ugyan! Nemrég keltünk – felelte Shelby. – Jöjjenek
csak be, mindjárt elszállásolom magukat.

Ross előttük ment, merev léptekkel, mintha
kificamodott volna a bokája, vagy fájna a csípője – bár
Shelby tudta, hogy ez nem testi fájdalom. Eltűnődött, mi a
rosszabb: ha Ross olyasmi után epekedik, amit soha nem
kap meg, vagy ha megkapja, és rádöbben, hogy nem az a
csodaszer, amit elképzelt.

– Hullafáradt vagyok – motyogta Ross, és már el is tűnt
az emeleten.

Nehéz lett volna megmondani, ki lepődött meg jobban
ezen az udvariatlanságon, Shelby vagy Meredith. Shelby
lehajolt Lucyhoz.

– A fiam a hátsó kertben van, ha azon az ajtón kimész,
megtalálod. Nyugodtan menj oda hozzá. Talán egy vagy
két évvel lehet idősebb nálad.

Lucy, ha lehet, még jobban odatapadt Meredithhez.
–  Menj csak! – biztatta Meredith, és lefejtette magáról

Lucy ujjait.
A  kislány úgy kullogott ki a kertbe, mintha a

kivégzésére indulna.
–  Lucy nehezen viseli az új helyzeteket –

magyarázkodott Meredith.
Shelby egyszer csak kettesben találta magát egy olyan

nővel, akinek szemmel láthatóan pontosan annyi kedve
volt ott lenni, mint a kislányának.



– Esetleg… megkínálhatom egy csésze kávéval?
Miközben mindkettőjüknek töltött, Shelby a

kávéskancsó fölött Mereditht vizsgálgatta. Mézszőke haj,
gesztenyebarna szem… Ismerősnek tűnt, de Shelby ha
akarta, se tudta volna megmondani, honnan.

Meredith a konyhaablak előtt állt, és figyelte, hogyan
próbálja meg feltalálni magát a lánya. Egy kicsit
felengedett, és végre leült.

–  Gondolom, maga is hisz a szellemekben, igaz? –
kérdezte.

– Én az öcsémben hiszek.
Meredith zavartan elkapta a pillantását.
–  Nem olyan egyszerű. Ross egyszer csak előkerült a

semmiből, és kijelentette, hogy Vermontba kell jönnöm.
Meredith arcán átsuhant a megbánás, mintha

elszalasztott volna egy lehetőséget. Shelby azt is
megfigyelte, hogy Ross neve úgy csúszott le a nyelvéről,
mint amikor csók közben egy tejkaramellás cukorka egyik
szájból a másikba vándorol. Kíváncsi volt, vajon ezt
Meredith is észrevette-e.

Shelby egy tejszínes kancsót meg egy kockacukortartót
tolt oda Meredithnek.

–  Néha csak úgy győződhetünk meg valamiről, ha a
saját szemünkkel látjuk.

–  Pontosan – helyeselt Meredith. – Száz évvel ezelőtt
senki nem gondolta volna, hogy egy mikroszkopikus
méretű dolog határozza meg egy ember magasságát,
bőrszínét vagy akár intelligenciáját, de manapság már



erről meg vagyunk győződve!
Akkor talán száz év múlva már a szellemeket is láthatjuk

– gondolta Shelby, de inkább nem mondta ki hangosan.
– Ezzel foglalkozik? DNS-t vizsgál?
– Nem, igazából PGD-vel foglalkozom. Preimp…
– Tudom, mit jelent – intette le Shelby. – Egyszer én is…
Hirtelen a torkára forrt a szó, és elejtette a kanalat,

amely nagy csörrenéssel esett a kávéjába. A  fotografikus
memóriájában megjelent a régi naptárában egy
bejegyzés, pirossal bekarikázva: Dr. Oliver, genetikus. Ez
volt az a találkozó, amelyet lemondtak, mert dr. Olivernek
abortusza volt. A  feje lassan az ablak felé fordult a
kertben álldogáló két alak felé.

– Akkor nem szabadult meg a babától – suttogta.
– Tessék? – billentette félre a fejét Meredith.
–  Semmi, semmi. Minden a legnagyobb rendben –

mondta Shelby széles mosollyal, és újratöltötte Meredith
csészéjét.

Lucy nem akart itt lenni, az ijesztő hátsó kertben az
ijesztő éjszaka közepén ebben az ijesztő városban.
Mindenütt baglyok huhogtak, és az éjszaka sötétje
nyomasztóan telepedett rá. Ráadásul hiába beszélt az a
néni valamilyen gyerekről, nem volt ott senki; Lucy
egyedül volt ezen az ijesztő helyen.

Körbesétált a kertben, és a kezét végighúzta a
tárgyakon, amelyek mind-mind azt bizonyították, hogy
mégiscsak létezik itt egy gyerek. Egy baseballütőt a



kerítésnek támasztottak. Egy kempingszék mellett egy
roller volt szépen összecsukva. A  kertben csak úgy
hemzsegtek a lepkék, amelyek tündérekként röpködtek az
éjszaka nyíló virágok fölött. Lucy odasétált, hogy a földbe
tűzött karókról leolvassa a virágok nevét. Angyaltrombita,
holdvirág, ezüst pílea. Magában elsuttogta a neveket, és
már ettől úgy érezte, mintha a csillagos égen röpködne.

Tett még egy lépést, de a lábával egy gördeszkára lépett,
amely messzire gurult, és egy oszlopnak csapódott,
amelyen egy citrusos szúnyogriasztó lámpás függött. Lucy
fejébe bekúszott egy hang. – Hé – hallotta. – Mi a fenét
csinálsz?

A  szellemek mindig így beszéltek hozzá, mintha
rádióadó lett volna az agyában. Így amikor hevesen
dobogó szívvel hátrafordult, nem is csodálkozott az előtte
felbukkanó halvány, fehéres arcon. Nagyot nyelt.

– Te szellem vagy? – kérdezte.

Milyen béna kérdés volt ez?
– Még nem – felelte Ethan, majd kikapta a gördeszkáját

ennek a kis mitugrásznak a kezéből, aki hívatlanul
beállított a hátsó kertjébe. Nekiállt bemutatni a
legmenőbb kickflipet, csak hogy a füle is kettéálljon a
csodálkozástól ennek a kiscsajnak. Szellem. Mintha ő
magától nem tudná.

Amikor visszakanyarodott, csak úgy kapkodta a levegőt.
A lány úgy egy évvel lehetett fiatalabb nála, a haja be volt
fonva, és a szeme olyan fekete volt a félelemtől, hogy nem



is látszott a valódi színe. Ethan látta rajta, hogy majd
megveszik, csak hogy megérinthesse őt, és lássa,
keresztülmegy-e rajta keze.

– Ki vagy?
– Lucy.
– És mit keresel a hátsó kertemben, Lucy?
Lucy tanácstalanul ingatta a fejét.
– Valaki azt mondta, hogy jöjjek ide.
Ethan rátaposott a deszkájára, és az a kezébe ugrott.

Még egy totál menő trükk. Amúgy nem sok alkalma volt
felvágni új emberek előtt.

– Te szellemeket keresel? Mert én tudom, hogyan lehet
megtalálni őket. A nagybátyám megmutatta.

Ez, ha lehet, még jobban megrémítette Lucyt. Szóra
nyitotta a száját, de csak egy furcsa, fojtott nyögés jött ki
rajta. Megütögette a mellkasát, és próbálta lenyelni a
gombócot.

– Menjünk… be…
Ethan megdermedt.
– Be a házba? Be akarsz menni?
– In… ha… láló…
Ethan úgy rohant el, mintha kergették volna, azután

belökte a konyhaajtót.
– Nem kap levegőt! – zihálta.
Egy ismeretlen nő olyan gyorsan szaladt el mellette,

hogy még az arcát sem látta. Mire Ethan kiért a kertbe, az
illető már Lucy fölé hajolt, és egy kicsi csövet tartott a
szájához.



– Nyugodj meg, Lucy – mondta.
Közben az anyukája is kiért, és a karját Ethan köré

fonta.
– Asztmás – súgta a fülébe.
Ethan Lucy kékes bőrére nézett. Úgy látta, ő sem

különbözik igazán azoktól a szellemektől, akiket
emlegetett.

– És előfordulhat, hogy… hogy meghal?
–  Ha nem veszi be időben a gyógyszerét. Vagy nem

megy orvoshoz.
Ethan ledöbbent. Itt volt előtte egy gyerek, aki amúgy

tökéletesen normálisnak tűnt, mégis pillanatok alatt
elpatkolhatott volna. Épp, mint ő. Sőt volt sok ezer – sok
millió – tökéletesen normális gyerek, akit a járdáról
lelépve elcsaphat egy busz, akit leránthat egy örvény, és
megfulladhat. Az ember soha nem tudhatja.

Lucy édesanyja még egy ideig ott fontoskodott
körülötte.

–  Gyere be inkább! – mondta. – A  kinti párás idő nem
tesz jót neked.

Lucy kezes bárányként követte az anyját.
–  Ők találnak meg engem – mondta, amikor elment

Ethan mellett, mintha a beszélgetésüket nem szakította
volna meg semmi.

Az le sem tudta venni róla a szemét. Egyszer csak azon
kapta magát, hogy merőn bámulja Meredith Olivert,
akivel, mint két idegen, szorosan egymás mellett ültek a



montpelier-i állami laboratórium várótermében, és a
könyökükbe szorított vattapamaccsal órákon keresztül
várakoztak az apasági teszt eredményére.

–  Sajnálom – mentegetőzött. – Micsoda udvariatlanság
tőlem!

Meredith kinyitotta a száját, mintha csípős megjegyzést
akart volna tenni – aztán csak megvonta a vállát.

– Magának is éppolyan furcsa lehet ez, mint nekem.
Több szempontból is nehéz volt a helyzet. Először is,

Meredith feltűnően hasonlított Liára. Másodszor, az
apasági vizsgálat mikéntje eleve kínos, de az még
bizarrabb, amikor az embert Ross Wakeman és Eli
Rochert kíséri el.

Meredith mintha tudta volna, hogy érez Az. Rá is
mosolygott, csak hogy oldja a feszültséget – Azhoz
hasonlóan neki is gödröcske volt a bal arcán.

– Szóval, gyakran jár ide? – tréfálkozott Meredith.
–  Hetente egyszer-kétszer – mosolygott rá Az, és

csendben figyelte, ahogy Meredith szeme elkerekedik Az
gödröcskéje láttán. – Az ingyenüdítő meg az Oreo keksz
miatt megéri. – Mindketten hátradőltek a padon, egy
kicsit ellazulva. – Maga Marylandben él? – tudakolta Az.

– Igen. A lányommal.
– A  lányával. – Az áhítattal ejtette ki ezt a szót; nem is

tudott az ükunokáról.
– Lucy. Nyolcéves.
– Hasonlít magára?
Meredith a fejét ingatta.



– Éppolyan, mint az anyám. Sötét haj, sötét szem.
Mint én – gondolta Az; és miközben egy láthatatlan fal

ereszkedett közéjük, tudta, hogy Meredith is épp erre
gondol.

– Eli mesélte, hogy maga doktornő.
– Mr. Thompson – fordult hozzá kedvesen Meredith, de

a hangjában volt valami acélos, ami Azt Lily lázadó
természetére emlékeztette. – Minden tiszteletem az öné,
de igen valószínű, hogy ma idegenekként távozunk innen.

–  Ms. Oliver, én nem ismertem valami jól a lányomat.
A  lányom lányát pedig egyáltalán nem ismertem.
Szeretném remélni, hogy ha mégiscsak kiderül, hogy nem
vagyunk idegenek egymásnak, segít majd kibővíteni az
információimat.

Ebben a pillanatban Eli és Ross kilépett a laborból, és
néhány papírlapot lobogtattak a magasban, hogy ne
érhesse el a kutató, aki mérgesen loholt utánuk.

– Több mint nyolc órára van szükségem, hogy rendesen
megcsináljam! – magyarázta a fickó.

–  Nyugi! – szólt hátra Eli, majd a papírokat Az kezébe
nyomta.

Aztól akár navahó nyelven is íródhattak volna.
A  számértékek, amelyek úgy álltak párban, mint az
állatok Noé bárkáján, az égvilágon semmit nem
jelentettek neki.

– Talán kérje meg a szakértő barátját, hogy olvassa fel
nekünk – mondta Az.

Meredith azonban kikapta a kezéből a papírt.



– Hadd lássam!
– De nem fogja tudni…
– Tudni fogja, Az. Ez a munkája.
– Mi a munkája?
Meredith fel sem pillantott, az ujja végigsiklott az egyik

oszlopon.
–  Genetikai diagnózis. Embriókat vizsgálok, hogy a

pácienseknek egészségesebb kisbabáik születhessenek.
Aznak eszébe jutott, hogy gyerekkorában hogyan

próbálta a legendát követve a talpára állítani a nyers
tojásokat az őszi napéjegyenlőség idején, abban a
pillanatban, amikor a nappal és az éjszaka pontosan
ugyanolyan hosszú, és az idő megáll. Most ugyanilyen
érzés fogta el; ilyen az, amikor a múlt és a jelen összeér.

–  Épp, mint a nagyapja – dünnyögte, majd Elihoz
fordult. – Spencer Pike tud róla?

–  Hogy tudhatna? – vetette közbe Meredith. – Hiszen
halott.

–  Bár az lenne! – nevetett fel Az. – Ki mondta ezt
magának?

Az látta, ahogy Meredith mérgesen elfordul. Rosst és
Elit hirtelen nagyon lekötötte a linóleumpadló mintázata.
És Az rádöbbent, hogy nem az a kérdés, mit mondott el
Ross Meredithnek, hanem hogy mit nem.

– Még nem is köszöntem meg, hogy elhoztad Mereditht –
mondta Eli.

Ross-szal együtt az állami laboratórium lépcsőjén



álldogáltak, és Mereditht várták, aki bezárkózott a
mosdóba a hirtelen jött kettős csapás után: nemcsak azt
tudta meg, hogy Az Thompson a biológiai dédnagyapja,
hanem azt is, hogy a biológiai nagyapja is életben van. Az
rá jellemző módon Ross és Eli lelkére kötötte, hogy
legyenek türelmesek Meredithszel, aztán elhajtott a vén
csotrogányán, nehogy elkéssen a kőfejtőből.

– Nem érted tettem – felelte Ross.
– Tudom. De akkor is.
Eli a DNS-jelentéssel legyezte magát. Borzasztó nagy

hőség volt kint; remélte, hogy Meredith Oliver, bárki is
volt, rövid időn belül összeszedi magát. Rossra pillantott,
aki időközben leguggolt az egyik lépcsőfokra, és
rajzolgatni kezdett egy kővel.

–  Sőt még azt sem köszöntem meg, hogy magadat
hazahoztad – tette hozzá Eli.

Ross felpillantott.
–  Shelby rögtön hozzád szaladt ijedtében, ugye?

Micsoda hisztérika! Úgy értem, az ott hagyott üzenetbe
nem írtam semmi olyasmit, hogy viszlát, te kegyetlen
világ, ezt csak ő magyarázhatta bele…

–  Gondolom, az ember könnyen esik ilyen hibába,
amikor az öccsét egyszer már rajtakapta, amint éppen
végezni akart magával.

Ross leült, hátradőlt, és Elira hunyorított.
– Szóval elmondta?
– Igen. – Eli tudta, hogy sokak szerint a testvérek közti

szeretet bizonyos szempontból egészen másfajta,



gyengébb kötődés, mint a férfi és nő közti szerelem. De
legalább ennyi ember szerint ez nem így van. Eli a
makulátlan nadrágjára pillantott, aztán egy lemondó
sóhajjal Ross mellé telepedett a földre. – Van fogalmad
arról, menyire aggódik érted?

– Tudok gondoskodni magamról.
– Ja. Ő is pontosan ettől tart. – Eli a térdére könyökölt. –

Nézd, én egy csomó szörnyűséget látok, olyasmit, ami a
zárt ajtók mögött történik. Olyan problémákkal
találkozom, amilyeneket nem érdemel senki. Ehhez
képest előtted egy csodás élet áll.

– És ezt onnan tudod, hogy átnéztél velem egy boncolási
jegyzőkönyvet?

–  Csak annyit tudok, hogy senkinek nincs joga az
öngyilkosságot fontolgatni, ha egy olyan ember vár rá
otthon, mint Shelby.

Ross félrebillentette a fejét.
– Szereted őt?
– Igen, azt hiszem – bólintott Eli.
– Ha Burlingtonbe költözne, vele mennél?
– Aha.
– És Seattle-be?
Eli elbizonytalanodott, aztán érezte, hogy a szíve nagyot

dobban.
– Tudod mit? Oda is vele mennék.
–  És ha olyan helyre költözne, ahová nem lehet

egykönnyen eljutni?
– Például Új-Zélandra? Ja – bólintott Eli. – Amikor valaki



ennyire odavan érted, akkor mindent megteszel, csak
hogy vele lehess.

– És ha olyan helyre menne, ahová még Új-Zélandnál is
nehezebb eljutni? Ahová nem lehet sem hajóval, sem
repülővel elmenni, de még csak egy rohadt rakétával
sem? Mi lenne, ha csak úgy mehetnél utána, ha golyót
repítesz a fejedbe, felakasztod magad, vagy autóval egy
fának hajtasz? Én épp azért tettem, amit tettem, mert
annyira odáig voltam valakiért – magyarázta Ross.

Ross hirtelen felállt, és Elit szinte elvakította a szemébe
tűző fény.

–  Megyek, megnézem, mi tart ilyen sokáig – motyogta
Ross, és bement az épületbe.

Eli a térdére hajtotta a fejét. Mivel zsaru volt, az
öngyilkosságot mindig is menekülésnek tartotta, és soha
nem gondolt rá célként. Eszébe jutott, milyen
megrökönyödéssel bámult Shelby a felakasztott Lia Pike
fényképére. Tényleg ilyen lesz az ember, ha felakasztja
magát?

Eli szája kiszáradt. Épp akkor tápászkodott fel, amikor
Ross kiviharzott az ajtón.

– Meredith – szólt oda. – Eltűnt.

Meredith a Montpelier–Comtosook buszjáraton
szórakozásképpen különféle élettörténeteket talált ki az
utasokról. A  degeszre tömött hátizsákján szendergő
kamasz fiú megszökött otthonról, hogy belevágjon a nagy
kalandba, és végigtúrázza az Appalache-hegységet. Az



idős férfi a kackiás, ősz bajusszal és a gyűrött
kreppzakóval egy alkimista, aki hosszú évek óta
mindenben az aranyat keresi. Az idegesnek tűnő anyuka,
karján a kisgyerekével, valójában takarítónő, aki kilopta a
babát a kiságyából, és most Marylandbe viszi.

Ruby nem a nagyanyja; a nagyanyja 1932-ben meghalt.
Meredith ősei nem Akádiából, illetve Franciaországból
származtak, hanem mindig is itt éltek. A  nagyapja pedig
nem egy egyszerű fiú volt, aki összetörte Ruby szívét, és
várandósan faképnél hagyta – Ruby legalábbis mindig
ezzel a hazugsággal áltatta őt. A nagyapja tudós volt, aki
azt tanulmányozta, miként adódnak tovább nemzedékről
nemzedékre a fogyatékosságok, illetve a selejtes
tulajdonságok, és igyekezett ennek elejét venni.

Az alma nem esik messze a fájától.
A  comtosooki buszmegállótól Meredith gyalog ment

Shelbyékig. Ott aztán Shelby elmondta neki az igazat: a
nagyapja eugenikai mozgalmának borzalmas
következményeitől kezdve egészen addig a tényig, hogy
Spencer Pike ugyan nincs jól, de még mindig él egy idősek
otthonában, alig tíz mérföldnyire onnan. Shelby azokat a
részleteket is kipótolta, amelyeket az öccse tapintatosan
elhallgatott: beszámolt Cecelia Pike brutális
meggyilkolásáról, Szürke Farkas eltűnéséről és Az
vallomásáról. Meredith így már értette, miért harcoltak
olyan elszántan az abenakik azért a földdarabért. Nem az
őseikről volt szó, és nem a tulajdonlásról. Arról szólt az
egész, hogy visszaszerezzenek valamennyit abból, ami



végérvényesen elveszett.
Egyszer Mereditht felkereste egy kétségbeesett

házaspár, akik a segítségét kérték, hogy kislányuk
születhessen. Volt három fiuk, de a kislányuk nem sokkal
korábban meghalt bölcsőhalálban. Mielőtt belevágtak
volna a terhességbe, biztosra akartak menni, hogy most is
kislányuk születik majd.

Meredith nem vállalta a gondozásukat. Nem mintha
nem tudott volna eleget tenni a kérésüknek, de attól félt,
hogy a szülők nem lesznek elégedettek az eredménnyel.
Az elveszített kislányuk másolatát akarták, de ezt a fajta
csodát a tudomány képtelen megadni.

Egyelőre.
Vajon a nagyapja ugyanebben a helyzetben elvállalta

volna, hogy segít nekik? A  tudomány alakulása a
tudósoktól függ. Meredithben felidéződött a beszélgetés,
amelyet Ross-szal folytatott a Starbucksban. Hiába tehet
rengeteg jót a genetikai diagnózis, mégiscsak meg kell
húzni egy határt – márpedig ezt a határt egyelőre senki
nem húzta meg, sem a kormány, sem más szervezet: ki
döntheti el, a humán genom mely tulajdonságait érdemes
megtartani, és melyeket nem? Egy tudós, természetesen.
De milyen tudós? Olyan, mint Meredith… vagy olyan,
mint Spencer Pike?

Meredith a hevenyészett térképre nézett, amelyet
Shelby rajzolt neki, amikor elmagyarázta, merre van az
idősek otthona, és felajánlotta a kocsiját. A  lámpánál
balra, aztán jobbra, és már ott is lesz. Ha Pike él, Ross és a



nyomozó haverja miért nem tőle vettek vért az apasági
vizsgálathoz? Tudományos értelemben az ő esetében
könnyebb lett volna kimutatni a rokonságot. Talán azt
akarták, hogy Meredith találkozzon Az Thompsonnal?
Vagy talán azért, mert senki nem akart találkozni
olyasvalakivel, aki annyi fájdalmat okozott, mint Spencer
Pike?

Az idősotthon egy impozáns koloniális épület volt,
amelynek kertjében a jókora tölgyfák között kikövezett
ösvények kanyarogtak. Meredith felment a lépcsőn, és
belépett az előtérbe. A helyiség kellemesen berendezett és
világos volt ugyan, de mintha a padlócsempék közti
résekből valami orrfacsaró bűz áradt volna. Nem a halál
szaga volt, annál édesebb és szúrósabb: a megbánásé.
A  szag olyannyira bevette magát Meredith ruhájának
ráncai közé, hogy majd hetek múlva, többszöri mosás
után is érezni fogja ezen a blúzon és nadrágon.

A  recepcióspultnál egy nővér ült, nyakában
sztetoszkóppal, amelynek vastag gumicsövére egy
dinoszauruszt csíptettek.

– Segíthetek?
– Látogatóba jöttem valakihez.
A nővér rámosolygott.
–  Igen, ahhoz egy kicsit fiatal lenne, hogy lakónak

jelentkezzen. Kihez jött?
– Spencer Pike-hoz.
A nővér a homlokát ráncolta.
– Ma nincs valami jól…



– Én… én a rokona vagyok – nyögte ki Meredith.
A  nővér egy bólintással átnyújtott neki egy kis táblát,

amelyet a blúzára csíptethetett, majd eligazította, merre
menjen. Spencer Pike szobájának ajtaja éppolyan volt,
mint a többi: a folyosón egymást követték a kórházi ajtók,
mindegyiken a lakó neve díszelgett, körülötte szmájlikkal.
Mereditht ez az óvodára emlékeztette, aztán arra gondolt,
milyen hálás, hogy az édesanyjának nem kellett ezt a
teljes leépülést megtapasztalnia, mielőtt örökre lehunyta
volna a szemét. Meredith határozott mozdulattal
benyitott.

A  sötétítőfüggöny be volt húzva, a lámpa lekapcsolva.
Balra egy lélegeztetőgép surrogott, és Meredith nem látott
mást, csak homályos alakokat. Óvatosan megkerülte a
legnagyobb árnyat, amely csakis az ágy lehetett, és a
szoba túlsó felébe érve résnyire elhúzta a függönyt.

Spencer Pike törékeny, vézna alakja az oldalán feküdt.
A  fehér lepedő, amellyel betakarták, csak még inkább
kihangsúlyozta a gerinccsigolyákat. Meredith az ágyhoz
lépett, és várta, mikor tör elő belőle a neheztelés, a
gyűlölet vagy valamiféle rokoni érzés – de az égvilágon
semmit nem érzett. Ez az ember akár egy vadidegen is
lehetett volna.

A  családot nem a vér vagy a gének határozzák meg,
még csak nem is az, amit ezek átörökítenek. Ez
egyértelmű volt: csak rá kellett nézni Meredithre, az
anyjára meg Rubyra. Vagy Spencer Pike-ra, aki
magányosan készül a halálra.



Spencer Pike egyszer csak fordult egyet morfiumos
álmában, és a karja beleakadt az egyik csőbe, amely az
arcához vezetett. Meg fogja fojtani magát – futott át
Meredith agyán a gondolat, aztán továbbgondolta. Vajon
ez olyan rossz lenne? Önkéntelenül is odanyúlt, és
kibogozta a csövet.

Pike keze lassan feléje nyúlt, és megfogta a csuklóját.
Amikor Meredith lenézett, rájött, hogy az idős férfi ébren
van, és csak úgy folynak a könnyei. Mondani akart
valamit, de a szájára tett lélegeztetőmaszk miatt egy szót
sem lehetett érteni. Meredith egy pillanatig habozott,
majd levette róla a maszkot.

– Sajnálom – mondta Pike. – Annyira sajnálom!
Meredith jéggé dermedt.
– Nincs semmi baj – motyogta, és próbált elhúzódni.
– Ne menj! Kérlek, ne menj még!
Meredith nyelt egyet, aztán bólintott. Odahúzott egy

széket az ágyhoz, és leült a nagyapja mellé.
Pike légzése akadozni kezdett, és az arcára kiült a

fájdalom.
– Cissy – szólalt meg –, várni fogsz rám?
Cissy. Cecelia. Nagyon emlékeztet egy régi ismerősömre.

Meredithnek eddig eszébe sem jutott a nyilvánvaló – ha
valóban annyira hasonlít az elhunyt nagyanyjára, akkor
erre a hasonlóságra leginkább épp ez az ember figyelhet
fel.

–  Igen, Spencer – felelte nyugodt hangon. – Várok rád,
amíg csak kell.



Ezek után Spencer Pike visszahanyatlott a párnájára, és
nyugtalan álomba merült. Meredith megtartotta az
ígéretét. Ott ült, amíg a nagyapja tüdeje nehézkesen,
hörögve pumpálta a levegőt. Ott ült, amíg a hattyúdalt
játszó gépek szimfóniája a fejében egyetlen, kitartott
hanggá vált. Ott ült, amíg a nővérek be nem jöttek, hogy
beadják Spencer Pike-nak az újabb adag morfiumot; és
amíg meg nem győzték Mereditht, hogy most már igazán
hazamehet, hiszen Spencer Pike meghalt.

Nem csoda, hogy Tuck Boorhies alaposan felmérgelte
magát. Egy golfmeccs kellős közepén zavarta meg Eli, aki
azt üzente, hogy másfél órán belül legyen a montpelier-i
laborban. Sőt, azzal fenyegette, hogy ha nem jelenik meg,
akkor letartóztatja az igazságszolgáltatás
akadályozásáért.

Eli csak blöffölt, ezt Tuck is tudta, de volt valami a
hangjában – úgy hangzott, mintha épp egy sziklaszirten
állna, és készülne lenézni a mélybe  –, ami miatt Tuckot
jobban érdekelte, miről van szó, mint az, hogy a par alatt
hány ütéssel tudja teljesíteni a játékot. Amikor Tuck
megérkezett, Eli az ajtóban járkált fel-alá, és nyomban
berángatta őt a fotólaborba, hogy nagyítson ki neki még
egy képet, amely a gyilkosság helyszínén készült, a
lábakról. Tuck Photoshoppal kiélesítette a kontrasztokat,
és meg mert volna esküdni rá, hogy a nedves fűrészporon
lábnyomok voltak, méghozzá olyanok, amelyek pontosan
egyeztek a többi női lábnyommal. De ennél is érdekesebb



volt a fűrészporba húzott hosszú csík.
Felnézett a székéről, kezében a polaroid

fényképezőgépével.
–  És most mit csinálunk? – fordult Elihoz, aki épp egy

műanyag szemeteszacskót készült felszerelni a terem
mennyezetébe fúrt kampóra. A  szemeteszsákban három
és fél deciliter víz volt, a földön pedig egy kupac
fűrészpor, amelyet Eli a legközelebbi istállóból szerzett
be.

–  Wesley Sneap szerint az ember húgyhólyagja
maximum négyszáz milliliter folyadékot képes tárolni –
mondta Eli.

–  Ami azért lényeges…? – Tuck kérdőn vonta fel a
szemöldökét.

– Csak segíts egy kicsit, jó? – Eli felmászott egy székre,
aztán intett Tucknak, hogy támassza meg a zacskót, amíg
egy jó erős csomóval felkötötte a kampóra. – Azt is
mondta, hogy a halál pillanatában a központi
idegrendszer már nem irányítja az anális és húgyúti
záróizmokat, és ez inkontinenciát eredményez.

– Ezt jó tudni.
Eli a szemeteszsák alá rugdosott egy kevés fűrészport,

aztán hátralépett, hogy jobban lásson.
– Rendben, Tuck – intett –, repeszd meg a hólyagomat!
– Tessék?
– A hólyagomat – mutatott fel Eli.
Tuck már rég megtanulta, hogy az ember nem száll

vitába olyanokkal, akik a munkájukból kifolyólag



pisztolyt hordanak maguknál.
–  Jó, legyen – morogta, és a tollával kilyukasztotta a

zacskót.
Egyszerre nézték, ahogy a lyukon folyni kezd a víz, és

lassan átitatja a fűrészport. A  víz elárasztotta a
lábnyomaikat, és elmosta a mintákat. Amikor kiürült a
zacskó, a fűrészpor körülbelül akkora körben lett vizes,
mint egy csatornafedél.

– Fotózd már le nekem, rendben, Tuck? – kérte Eli, majd
kisétált a laborból.

Tuck Eli pisztolytáskájára pillantott, amely az egyik
vizsgálóasztalon feküdt, majd a saját polaroid gépére,
végül egy vállvonással nekiállt fotózni.

Amint elkészültek az instant képek, Eli benyitott,
kezében egy faládával.

– Na?
– Úgy fest, mint egy tócsa. Mi mást vártál?
Eli kivette Tuck kezéből a fotót, alaposan megvizsgálta,

aztán odatette a nemrég kinagyított kép mellé.
–  Csak én látom úgy, vagy tényleg különbözik a két

tócsa?
Igen, különböztek. A  polaroid képen látható sötét folt

mindössze a fele volt annak, ami a fekete-fehér kép
kinagyított részletén látszott.

Mielőtt azonban Tuck megszólalhatott volna, Eli
felnyitotta a ládát, és nagy nyögdécselés közepette kiemelt
belőle egy hatvanszor harminc centis jégtömböt. A jeget a
fűrészporhoz cipelte, felállította, és a tócsa közepére



vonszolta. A fűrészporban hosszú, ismerősnek tűnő nyom
keletkezett. Aztán Tuck mellé húzott egy széket, és a hátsó
zsebéből elővett egy összehajtogatott The New York Times-
keresztrejtvényt.

– Mi a fenét csinálsz? – meredt rá Tuck.
– A vízszintes négyest keresem.
– Ne csináld már! – hőbörgött Tuck, és a terem közepén

álló jégtömb felé bökött. – És azzal mi lesz?
Eli követte a pillantását.
– Várok – felelte.

Ethan épp a cipőfűzőjét kötötte, amikor meghallotta a
sikítást. Végigszaladt a folyosón, ahhoz a szobához, ahol
Lucyt és az anyukáját szállásolták el, és benyitott.

Lucy az ágyon ült, és egész testében reszketett.
–  Lucy? – szólította meg Ethan, és közelebb

merészkedett. – Jól vagy? – Körülnézett a szobában. Lucy
anyukája nem volt ott. Igaz, még csak éjfél körül járt.
Talán még le sem feküdt. – Kapsz levegőt?

Lucy bólintott, és a keze már nem markolta olyan
görcsösen a takaróját.

– Felébresztettelek?
–  Á, amúgy is felkeltem volna. – Ethan a szőnyeget

rugdosta a cipőjével. – Hol van az anyukád?
Lucy körbenézett, mintha csak most venné észre, hogy

nincs ott senki.
– Nem tudom. A te anyukád fektetett le.
Ethan elvigyorodott.



– Látod, az anyukák mind ugyanolyanok.
Lucy arcán halvány mosoly futott át. Ethan azon törte a

fejét, mit szokott csinálni az anyja, ha őt rémálmok
gyötrik.

– Tej – jelentette be. – Hozzak neked egy kis tejet?
– Miért akarnék tejet?
–  Nem tudom. Ha bedugod a mikróba, elvileg segít

elaludni. Anyukám mindig ezt mondja, ha felriadok
álmomból.

– Szerintem te mindig úgy alszol, mint a bunda.
– Dehogyis. Mindenkinek vannak rémálmai.
– Neked mi van a rémálmaidban?
–  Hogy kint ragadok a napon – vágta rá határozottan

Ethan. – És neked?
– Szellemek – suttogta Lucy.
Aztán csak néztek egymásra ott a ház csendjében,

amely szinte elnyelte őket. Akárhogyan is, Ethan tudta,
sokkal jobb így, hogy valaki más is ott van vele.

– Hát, én nem félek a szellemektől.
– Én meg nem félek a naptól.

Sokkal többet kellett volna mondania neki. Ross már
megint magát ostorozta, mert szentül hitte, hogy ő a
felelős Meredith eltűnéséért. Meredith már órák óta nem
volt meg, és még csak nem is telefonált, hogy
meggyőződjön róla, Lucyval minden rendben. Talán csak
egy kis időre volt szüksége, hogy végiggondolja a
dolgokat.



De az is lehet, hogy egyáltalán nem akart gondolkodni.
Ross egy fának dőlt, aztán egyszer csak mérgesen ütötte

a fejét a fa törzsének. Bárcsak öt percre visszamehetne a
múltba! Csak öt percre lenne szüksége, hogy elmondja
Meredith Olivernek, nagyon is megérti, milyen érzés lehet
felébredni, és rádöbbenni, hogy az élete egészen más,
mint amilyennek hitte.

A  sajnálat mindannyiunk életébe beférkőzik, és időről
időre emlékeztet, hogy nem mindig azt kapjuk, amire
vágytunk. Itt van például ő maga, aki idő előtt elveszítette
Aimeet. Vagy Az, aki meg akarta keresni a lányát, de
amint megtalálta, el is veszítette. Vagy Shelby, akinek a fia
szép lassan haldoklik. Ethan, aki olyan testbe született,
amilyet senki nem érdemel. A  világ többé-kevésbé
mindenkit cserben hagy. Az egyetlen dolog, ami minden
emberben közös, maga a csalódás.

Ross így már nem is érezte annyira egyedül magát. Ha
valakit magával ránt a mi lett volna, ha örvénye,
előfordulhat, hogy nem tudja önmagát kirángatni – valaki
más azonban segítő kezet nyújthat, és megmentheti őt.

Talán ezért is ment el Marylandbe, hogy megkeresse
Mereditht.

A hősök nem felhőkarcolókon ugrálnak, és nem állítják
meg puszta kézzel a golyókat. Nem viselnek csizmát és
maszkot. A  szuperhősök vérző sebeket szereznek, és a
szuperképességük nem más, mint az odafigyelés és a
szeretet. A  hősök hétköznapi emberek, akiknek ugyan
hihetetlenül összegubancolódott az életük, mégis képesek



rá, hogy kicsomózzák valaki másét. És talán épp ez a
cselekedet késztet majd valaki mást, hogy őket is
megmentse.

Amikor Ross felemelte a fejét, nem csodálkozott, hogy
az éjszakai égből rózsaszirmok szállingóztak. Mosolyogva
behunyta a szemét, de a fülét egyszer csak babasírás
ütötte meg. Talán egy hiúz hangja az a környező
hegyekből, vagy valamilyen más állat nászéneke. Aztán
megint meghallotta. Vékonyka, elkeseredett emberi hang
volt. Ross a tisztás felé indult, ahol Mereditht találta a
földre kuporodva.

– Mit keresel itt? – kérdezte, de amikor Meredith felállt,
Ross meglátta a földes körmeit, és ráeszmélt, hogy nem is
Meredith az.

Ki szólít? Felpillantok, körbenézek, és csak amiatt
aggódom, hogy rám találnak. De nincs itt senki, csak a
sejtelmem, amely vastag és szerteágazó, mint ezek a vén
tölgyek. Lehajolok, és félrehajtom a sűrű bozótot, hátha itt
találom. Hová rejtette a lányomat? Hol lehet?

Hallottam a sírást, tudom, hogy hallottam. Egyszer a
Klifa Clubban előadást tartott egy afrikai dzsungellel
foglalkozó zoológus, aki előtte még Spencerrel is
találkozott. Ez a zoológus azt mondta, hogy a természetben
az anyák felismerik a gyermekük hangját. Ha egy tóba
beleeresztenénk egy csomó vízilovat, anya és gyermeke
biztosan egymásra találnának. Ha egy zsiráfot elvinnénk
bárhova a szavannán, ő hazatalálna. A  magzat hallja a



hangokat az anyaméhen belül, és miután megszületik, sok
ember közül is felismeri az édesanyját.

Vérzik a kezem. Minden kő alá, minden fa mögé
benéztem. És még mindig hallom, ahogy halkan engem
szólít.

Most valahogy kiélesednek az érzékeim, és azon kapom
magam, hogy felállok, megfordulok, és a jégkamra felé
indulok. Kinyitom az ajtót, átlépkedek a fűrészporon, és
meglátom őt.

A  szempillája olyan hosszú, mint a kisujjam körme. Az
arca kékesfehér.

Lily. Lily Delacour Pike.
Még akkor is érzem a karom közt a súlyát, amikor már

visszatettem a ládába. Igen, mindig érezni fogom a hiányát.
Spencer soha nem fog meghallgatni, soha nem fogja

megérteni. Csak úgy értethetem meg vele, mit tett, ha
ugyanazt teszem vele, amit ő tett velem. Elveszem tőle azt,
ami a legfontosabb neki a világon.

Van itt egy jégtömb, amelyik vékonyabb a többinél. Ha
megbillentem, akkor ki tudom húzni. Először a nyakam
köré csomózom a kötelet, aztán a kötél másik végét a
gerendához erősítem. Várj rám! – mondom magamban, és
a kisbabám után ugrom.

Jobban fáj, mint gondoltam. A saját életem jókora súllyal
húz lefelé. A  tüdőm mindjárt szétrobban, és a világ kezd
elsötétülni előttem.

Ekkor felsír a baba. És még egyszer. Elfordulok, akár egy
zsinóron függő kristálydísz, és a jégkamra ablakán át



látom, hogy az aprócska ökle előre-hátra jár. Akkor tért
vissza hozzám, amikor én már elmentem.

Lily! – sikoltom a fejemben, és próbálok a kötélbe
kapaszkodni, hogy lefejtsem a gerendáról. De túl jó munkát
végeztem. Lily! Rúgkapálni kezdek, és kapaszkodni
próbálok, de csak a mellkasomat karmolom; a karom
sehogyan sem ér magasabbra.

Ó, istenem, nem veszíthetem el őt kétszer!
Lily meghallja majd a hangomat, bár nem szólhatok

hozzá. Megtalál majd akkor is, ha át kell vágnia a
szavannán. Odaúszik hozzám a legmélyebb tó vizében is.

Ígéretet teszek a kicsimnek, ugyanazt, amit az apám tett
nekem, mielőtt még megismerhetett volna: Megtalállak.

Miután a női alak eltűnt, Ross rádöbbent, hogy mindeddig
visszafojtotta a lélegzetét. Most lassan, némán engedte ki
a levegőt. Curtis Warburton azt mondta volna, hogy egy
múltbeli történés megjelenítése volt, mintha egy jelentős
esemény újra meg újra lejátszódott volna. Curtis azt
mondta volna, hogy a szellem maga ott sem volt, csak az
energia, amelyet maga után hagyott. De Ross, aki a saját
szemével látta a jelenést, tudta, hogy itt most nem arról
volt szó, hogy egy múltbeli esemény energiája nyomott
hagyott az időben. Lia szelleme valóban visszatért, mert
keresett valamit.

De nem a kislányát kereste, és nem is Rosst. Ross csak
akkor értette meg, miért tért vissza Lia, amikor a szelleme
már eltűnt: a tisztás túloldalán, döbbenten és



hitetlenkedve ott állt Meredith Oliver, aki szintén
mindent látott és hallott, amit Lia mondani akart.



Tizenkettedik fejezet

Meredith tíz percen át némán ült, miközben az éjszaka
köré zárta a markát. A szíve összeszorult, és tudta, hogy
egyhamar nem lesz képes sem megmozdulni, sem
gondolkodni, de még csak lélegezni sem. Hirtelen
ráeszmélt, hogy ebbe az univerzumba – bármilyen
hatalmasnak tűnik is – nem fér bele semmi olyasmi, ami
az ő képzeletét túlszárnyalja.

Mint például egy szellem.
Vajon az elmebetegség olyan hirtelen támadja meg az

embert, mint az influenza? Vagy úgy működik, mint egy
áramkör-megszakító? Egyszerűen fel sem tudta fogni a
történteket. Mintha valaki azt mondta volna neki, hogy
holnap reggel nem kel fel a nap. Meredith valóságérzéke
a feje tetejére állt. Mintha egy felhőkarcolóról kiderülne,
hogy valójában nem más, mint kártyavár.

Ez nem afféle bűvésztrükk volt, Meredith a saját
szemével látott egy szellemet. Egy női alakot, aki
éppolyan hamar eltűnt, mint amilyen hamar megjelent.
Aki épp úgy nézett ki, mint ő maga.

Meredith belegondolt, hányszor bizonygatta Lucynak,
hogy márpedig szellemek nem léteznek! Most minden
megkérdőjeleződött, amiben eddig hitt – de ha ebben
tévedett, mi minden másban tévedett még? Talán az



égbolt nem is kék, talán a tudomány nem ad mindenre
választ, talán nem is olyan elégedett az életével.
Egyetlenegy dologban lehetett biztos: az a világ, amelyre
ma reggel ébredt, nagyon más volt, mint az, amelybe
most belecsöppent.

Egyszer csak lehajolt, és megérintette a földet.
Felkészült rá, hogy talán nem is olyan szilárd, mint hitte.
Megborzongott, és érezte, hogy valami a vállára simul.
Addig a pillanatig, amíg Ross rá nem terítette a kabátját,
fel sem fogta, hogy ül mellette valaki más is.

Rosshoz fordult, és a megfelelő szavakat kereste.
– Ez… tényleg megtörtént?
– Azt hiszem, igen.
Ross éppolyan feldúltnak tűnt, mint ő maga. Meredith

az arcát fürkészte. Mindeddig nem hitte el, amit a férfi
mesélt neki a szellemvadászatról és a nagymamájáról.
Azok, akik ilyesmiben hisznek, nem teljesen komplettek…
most mégis úgy tűnt, ő is közéjük tartozik. Próbálta
felidézni, mi mindent mesélt még Ross – talán újra kell
értékelnie sok mindent, amit eddig kategorikusan
elutasított.

–  Úgy nézett ki, mint én – fogalmazta meg a
nyilvánvalót Meredith.

– Tudom.
–  De… de… – Képtelen volt szavakba önteni mindazt,

ami benne kavargott.
Ross megszorította a kezét, és ahogy odahajolt hozzá, a

hosszú haja megcirógatta az arcát.



– Tudom – ismételte Ross, és már nem tudta elrejteni a
könnyeit.

Meredith nem hitt a szellemekben, de a fájdalomban
igen. És tudta, milyen érzés, amikor az ember akarata
ellenére egyedül van. Ezek az érzések olyannyira valósak
voltak, hogy még a sok képtelenség közepette is
kapaszkodót adtak neki. A  gondolatai Lia körül jártak:
látta maga előtt, ahogy kétségbeesetten keresi a lányát, és
végső elkeseredésében az öngyilkossághoz fordul.

– Hát így történt? – kérdezte. – Végzett magával?
–  Azt hiszem, igen. – Ross hangja érdes volt a

fájdalomtól.
– Tehetünk érte valamit?
– Már megtörtént. Meghalt.
A  szellem az imént egyenesen Meredith szemébe

nézett. Meredith mintha tükörbe nézett volna – nem
csupán a fizikai hasonlóság miatt, hanem azért is, mert
Lia Pike szemében olyan kifejezés ült, amilyet ő a
tükörben szokott látni. Igen, Meredith talán képtelen volt
felfogni, hogy az élet és a halál közti határvonalat
láthatatlan tintával húzták meg, de azt tudta, milyen
szeretet hajtja azt az édesanyát, aki mindenáron meg
akarja védeni a gyermekét.

Az anyaság az ember sejtjeiben működik. Egy anya
akkor is érzi önmagában a gyermeket, amikor már
megszülte. Miután oly sokáig osztoztak a közös véren és a
közös szöveteken, egymás részévé válnak. És ha a
gyermek meghal – embrióként, újszülöttként vagy



tizenhárom évesen, XP-ben  –, az édesanya egy része is
meghal. Lia nem tett mást – miután a kisbabája élettelen
arcába nézett  –, mint megsiettette az elkerülhetetlen
halált.

– A lánya után ment – szólalt meg Meredith.
Tudta ugyan, hogy az emberi test a halál után oszlásnak

indul, a szíve mélyén azonban mindig is remélte, hogy az
édesanyja valamilyen úton-módon tovább él valahol,
ahonnan vigyázni tud rá, Rubyra és Lucyra. Ebben
reménykedett Lia Pike is… csakhogy neki soha nem
sikerült eljutnia oda. Ha ennyi év után végre eljutna arra
a helyre, felismerné egyáltalán a gyermeke?

Meredith Rosshoz fordult.
– Szerinted végül egymásra találnak?
Ross nem felelt, mert nem tudott. Arcát a kezébe

temetve keservesen zokogott. Olyan fájdalom volt ez,
amely egy mély, feneketlen kútból tört elő, olyan, amilyet
Meredith Lia Pike arcán látott, amikor azt hitte, meghalt a
kislánya.

–  Ross – szólította meg, és abban a pillanatban eszébe
jutott valami, amit a férfi mondott neki. Akkor
butaságnak tartotta, de most belátta, hogy igaz lehet: az
ember beleszerethet olyasvalakibe is, aki nem valóságos.
Óvatosan odanyúlt, és megfogta Ross karját. A  tudtára
akarta adni, hogy ha elesne, ő majd elkapja. Ross eltolta őt
magától, de közben Meredith szeme megakadt egy hegen,
a sima bőrt felhasító villámon.

– Igen, egymásra találnak – mondta Ross, de nem nézett



Meredithre. – Egészen biztosan.

–  A  csecsemő életben maradt – magyarázta Eli  –, de Lia
azt hitte, hogy meghalt, és ez épp elég ok volt arra, hogy
felakassza magát. – Shelby konyhájában járkálva öntött
magának egy pohár vizet, miközben beszámolt a legújabb
fejleményekről. – A  jégkamrából a fűrészporon át egy
jókora jégtömböt húzott a tornácra, és arra állt fel, hogy
elérje a gerendát. De mire Pike délelőtt rátalált, a jég
elolvadt, és az akasztás sokkal inkább gyilkosságnak tűnt,
mint öngyilkosságnak. Hetven év után most végre
hivatalosan is lezártam az ügyet. – Eli a fejét csóválta. –
Jézusom, talán egy kicsit lassan dolgozunk, de senki nem
mondhatja, hogy a comtosooki rendőrség nincs a helyzet
magaslatán.

Ahogy a konyhaasztalnál elment Shelby mellett,
megérintette a vállát.

–  És ez még nem minden – folytatta, majd leült
Shelbyvel szemben. – Spencer Pike tegnap este meghalt.

Eli egyre csak mondta a magáét, de Shelby egy szót sem
hallott belőle. Csak az járt a fejében, milyen érzés volt,
amikor Eli levette a válláról a kezét. Mintha űrt hagyott
volna maga után.

Ebben a pillanatban mintha átállítottak volna egy
kapcsolót a fejében. Már el sem tudta képzelni, hogy volt
idő, amikor nem ismerte Eli Rochertet. Eli ráírta magát
Shelby életének minden egyes lapjára, és most, az élete
javított kiadását látva döbbent rá, eddig mennyi üres lap



volt a könyvben.
Ó, a francba! – gondolta. Szeretem őt.
Shelby a szerelmet olyannak látta, mint a

napfogyatkozást: lélegzetelállítóan gyönyörű, magával
ragadó, ugyanakkor elvakíthatja az embert. Eddig nem
kerülte készakarva a kapcsolatokat, de nem is igazán
vágyott rájuk. Nem hiába mondják azt, hogy szerelembe
esni – ha az ember beleesik, óhatatlanul összetöri magát.

Shelby egyszer már volt szerelmes, mégpedig a volt
férjébe – tudta, milyen érzés, amikor az ember szívverése
felgyorsul a szeretett férfi hangja hallatán, vagy amikor
csók közben úgy érzi, megállt körülötte a világ. De az a
kapcsolat – amelyben az elején annyira biztos volt – eleve
halálra volt ítélve, mint ahogy az összes kapcsolat, amit
Shelby ismert. Számára a szerelem azt jelentette, hogy az
ember leveti magát a szikláról, és bízik benne, hogy a
másik ott lesz, és elkapja. De Shelby esetében az a
bizonyos másik elfutott, még mielőtt ő földet ért volna. És
őszintén szólva egyáltalán nem volt biztos benne, hogy
még egyszer leugrana.

– …és ha így nézzük a dolgot… hé, Shelby, jól vagy? – Eli
megszorította a kezét, mire Shelby összerezzent. Eli
nyomban odébb húzódott. – Mi a baj?

Shelby fejében ezernyi válasz kavargott.
– Ha a halálomon lennék, adnál nekem egy vesét?
– Úgy érted, a sajátjaim közül? – kérdezte meglepve Eli.
–  Miért, mások veséi felett is rendelkezel? – Shelby

mélyen a szemébe nézett. – Szóval?



– Én… én… ja. Adnék.
Shelby nagyot nyögött, majd a kezébe temette az arcát.
– Nem ez volt a jó válasz? – kérdezte zavartan Eli.
Shelby erőt vett magán, és Eli szemébe nézett.
– Szeretnélek szeretni, Eli. Ugyanakkor nem akarom az

egészet. Amikor veled vagyok, úgy érzem, még soha nem
voltam ennyire boldog, de hiába, tudom, hogy az
egésznek nem lesz jó vége. Nézd csak meg, mit tett a
szerelem az öcsémmel. Vagy Szürke Farkassal. Vagy akár
Lia Pike-kal. Vagy… mi olyan vicces?

Az asztal túloldalán Elinak fülig ért a szája. Megfogta
Shelby kezét, most azonban nem engedte el, hiába húzta
volna el Shelby.

– Szerelem – visszhangozta a szót, amelyet már régóta
hallani akart. – Azt mondtad, szerelem.

Lucy a zseblámpával belevilágított a tenyerébe, amely így
vörösen izzott. Ethan, aki a térdén egyensúlyozta a saját
zseblámpáját, szinte látta a szöveteket és a csontokat is.
A titkos helyük – a kerti bútor takarófóliája alatt – kezdett
megtelni füsttel, de megérte. Ez volt Ethan első
vérszerződése, és szerette volna a legtöbbet kihozni
belőle.

A zsebkése pengéjét a gyertyaláng fölé tartotta.
– Kész van? – kérdezte Lucy.
Kiderült, hogy Lucy alig egy évvel fiatalabb nála, de az

ember első ránézésre nagyobbnak gondolta a
korkülönbséget. Lucy frászt kapott, ha a közelébe



merészkedett egy kaszáspók, pedig azt mindenki tudja,
hogy a kaszáspók csak annyira ijesztő, mint Paff, a bűvös
sárkány. Néha olyan csendes volt, hogy Ethan meg is
feledkezett a mellette ülő lányról. És még annyira sem
volt képes, hogy stabilan megálljon a gördeszkán.

Lucy ugyanakkor ismerte a testrészek és a szervek
nevét, amelyeket mind az anyukája tanított meg neki.
Olyan illata volt, mint a cukros sütinek. És a nyári
táborban olyan gyönyörűen lebarnult, hogy ilyet Ethan
még soha nem látott.

Lucy elmesélte Ethannek, milyen érzés, amikor az
ember kiúszik a tóban a mólóhoz, kifekszik rá, és elalszik
a tűző napon. Ilyenkor úgy ébred, hogy szédül, és forog
vele a világ, és azt sem tudja, milyen nap van, vagy
hogyan került oda egyáltalán. Ethan elmesélte neki, hogy
a szőr is felállt a hátán, amikor a szellem a nagybátyja
után eredt, és kilibegett a kertbe a kísértetjárta házból.
Lucy bevallotta, hogy néha bebújik a paplan alá, nehogy
rátaláljanak a szellemek. Ethan elmesélte, hogy az a
folyadék, amellyel a bőrgyógyász lefagyasztja a
bőrkinövéseit, valójában úgy éget, akár a tűz.

– Csináld már, Ethan! Mindjárt megfulladok a füsttől, és
meghalok!

Ez annyira jellemző volt rá – mindig ilyesmit mondott:
megöllek vagy meghalok, ha nem adod oda azt a
csipszeszacskót. Az édesanyja soha nem mondott
Ethannek ilyesmit, nehogy véletlenül rosszulessen neki.

–  Rendben. – Ethan a zseblámpát a kés fölé tartotta,



aztán véletlenül elejtette a lámpát, majd a kést is. – Jaj, ne!
Fogd ezt! – Ezzel Lucy kezébe nyomta a zseblámpát,
alaposan megtörölgette a pengét (nehogy elkapja a
bubópestist), majd újra a láng fölé tartotta. Amikor
felpillantott, Lucy furcsán sápadtnak tűnt. – Ugye nem
fogsz itt elájulni nekem?

Lucy dacosan nyújtotta neki a csuklóját.
Ethan szorosan mellétette a sajátját.
–  Segítek neked, hogy találj egy szellemet, mielőtt ő

találna rád – ígérte.
Lucy egyenesen Ethan szemébe nézett.
– Elviszlek téged oda, ahol felkel a nap.
– A bátorságra! – kiáltott Ethan, egy szempillantás alatt

végighúzta a pengét Lucy csuklóján és a sajátján, majd
összeérintette a két vérző sebet.

Lucy visszafojtotta a lélegzetét.
– A bátorságra! – mondta végül ő is.
A  pólójából tépett pamutcsíkot Ethan a csuklójuk köré

tekerte, aztán csak vártak, és remélték, hogy a bátorság
legalább olyan szoros kötelék lesz kettőjük között, mint a
vér.

Az madárcsicsergésre riadt álmából. Egy ideig
mozdulatlanul feküdt az ágyán, és a madárkórus hangjai
között próbálta felismerni a sármánypinty éles fütyülését,
a lappantyú trillázását és a jeges búvármadár öblös altját.
Hetek óta nem hallott madárdalt. Azóta, hogy beszámolt a
többi abenakinak a temetkezési helyről, és segített a Pike-



birtokhoz cipelni a jókora dobot, hogy hivatalosan is
megkezdjék a tiltakozásukat.

Lassú mozdulattal felült, de érezte, hogy közben
minden egyes csigolyája recseg-ropog. Lerúgta a
papucsát, és meztelen talpát a sátor alját képező,
keményre döngölt földre tette.

Meleg volt az idő, mint augusztusban általában.
Félrehajtotta a sátorponyvát, és kilépett a szabadba.
A  világ tengelye mintha visszabillent volna. Eddig egy

kicsit meg volt dőlve: mindennap egy kicsit jobban és
jobban elmozdult, míg végül már nem lehetett nem
észrevenni a változást. Az letépett egy virágot a loncról,
amely a sátra mellett nőtt, és a megcsillanó
nektárcseppben gyönyörködött. A  cseppet a nyelvére
gurította, hogy a könnyek helyett az édes cukor ízét
érezze.

Nem sokkal később vizet töltött a merülőforralóba, és
kimérte az őrölt kávét. Megmosta a kezét és az arcát,
majd felöltözött. Nagy körültekintéssel vette magára a
ruháit, hiszen egy kifelejtett inggomb, és az embertől
hónapokra elpártolhat a szerencse. Semmit nem csinált
másképp, mint amikor Comtosook bűvölet alatt állt.
Végtére is az ember nem mehet szembe a fizika
törvényeivel. Az korábban tudta, hogy különös entrópia
jön, de abban is biztos volt, hogy eljön a nap, amikor
minden visszazökken a rendes kerékvágásba.

Ha Ross varázsló lett volna, a nővérének erőt hagyott



volna maga után. Nem férfias, nyers erőt, inkább
kitartást, hiszen kitartással lehet túljutni minden
nehézségen. Ehelyett a táskájában kotorászott, és számba
vette a kevés személyes holmiját. Inkább a legpuhább
ingét adja oda Shelbynek, mert annak Ross-illata van, és
tudta, hogy a nővére szívesen megőrizné ezt az emléket
róla. A karórája Ethané lesz, csak hogy kárpótolja őt azért
az időért, amit végül nem sikerült együtt tölteniük. Az
1932-es egycenteseket magával viszi, hogy az
örökkévalóságon átkelve elszórhassa őket, mint a
kenyérmorzsákat a mesében, csak hogy Lia rátalálhasson,
biztos, ami biztos.

Találós kérdés: Milyen ember az, aki a földön eltöltött
harmincöt éve alatt csupán egy utazótáskányi személyes
holmit szedett össze?

Válasz: Olyan, aki soha nem tervezett sokáig maradni.
Miután találkoztak Lia szellemével, Ross hazavitte

Mereditht. Hallotta, ahogy a nő Rubyval beszél telefonon
– hajnali ötkor felébresztette őt, csak hogy áhítattal átszőtt
szavakkal elmesélje, mit látott. Megígérte a nagyanyjának,
hogy néhány nap múlva hazamegy Marylandbe, miután
itt elintézett bizonyos dolgokat. Mint például a birtok
sorsát, gondolta Ross, és Spencer Pike temetését. Nem
tudta, Meredith elhitte-e végre, amit korábban mesélt
neki a szellemekről, de őszintén szólva nem is érdekelte.
Egyedül Lia számított, márpedig ő nem tér többé vissza.
Ezt éppolyan biztosan tudta, mint ahogyan azt is, hogy
minden egyes lélegzetvételének kátrányíze lesz, és hogy



minden egymást követő nap éles késként hasít majd a
szívébe. Ross fáradt volt, olyan iszonyúan fáradt, hogy
másra sem vágyott, csak arra, hogy aludhasson végre.

Még egyszer belenyúlt a táskájába. A  borotvát, amely
még az apjáé volt, Shelbynek adja. Az elektromágneses
sugárzásmérője természetesen Ethané lesz. Elővette a régi
fényképet, amelyet még Curtisszel készített – fénygömbök
egy tó felett  –, és elmosolyodott. Ezt talán Meredithnek
adja.

Nem hagy üzenetet, az egészen biztos. A múltkor is mi
mindent belelátott a nővére, pedig az nem is volt valódi
búcsúlevél. Az asztalán talált papírlapokat apró
darabokra tépte, és a konfettit a szemeteskosárba söpörte.
Ekkor akadt meg a szeme Lucy Oliveren, aki az ajtóban
ácsorgott.

–  Szia! – köszönt rá. Őszintén szólva kényelmetlenül
érezte magát a kislány társaságában. Lucy szeme
ezüstösen csillogott, világos színe élesen elütött a haja és a
bőre árnyalatától, és úgy viselkedett, mintha nem néhány
napja, hanem hosszú hónapok óta ismerte volna Rosst.
Ma este farmersortot viselt, és egy pólót MADAME  PRESIDENT

felirattal. A csuklóján shrekes sebtapasz díszelgett.
– Elestél a gördeszkával? – kérdezte barátságosan Ross.
–  Nem – felelte Lucy, de ennél többet nem árult el. –

Azért jöttem, hogy szóljak, mindjárt eszünk.
Ross válaszolni akart – valami olyasmit, hogy Rendben

vagy Mindjárt megyek, de ami végül kicsúszott a száján,
mindkettőjüket meglepte:



– Lia beszélt rólam?
– Néha – bólintott lassan Lucy.
– Mit mondott?
Lucy nem felelt, egyszerűen körbejártatta a tekintetét

az összecsomagolt holmikon.
– Mit csinálsz?
– Hamarosan elmegyek – bökte ki Ross.
– Hova?
Amikor Ross Lucy szemébe nézett, olyan érzése támadt,

hogy a kislány tudja, erre nem lehet egyszerű földrajzi
névvel felelni.

–  Még úgysem mész – mondta Lucy teljes
meggyőződéssel.

Ross félrehajtotta a fejét. Mennyi mindent tudhat ez a
kislány?

– Miért nem?
–  Mert most reggelizni fogunk. – Lucy közelebb lépett

hozzá, és kinyújtotta a kezét, azt, amelyiken a sebtapasz
volt. – Gyere csak! – hívta, és megvárta, amíg Ross
megfogja a kezét, és rábízza magát.

Meredith nem számított nagy gyászoló tömegre Spencer
Pike temetésén, mégis zavarba ejtőnek találta, hogy rajta
kívül egyedül Eli Rochert meg az angol vérebe volt jelen,
amikor a lelkész eldarálta a beszédét a sír mellett. Igaz,
amilyen hangosan az abenakik tiltakoztak a Pike-birtok
beépítése ellen, Meredith már annak is örülhetett, hogy
most nem verték a dobjukat a kerítés túloldalán. Nem



hozta magával Lucyt, hiszen ő azt sem tudta, ki az a
Spencer Pike, és különben sem akarta a túlérzékeny
kislányát egy temető közelében tudni. Shelby eljött volna,
ha Meredith megkéri, de most sokkal nagyobb szüksége
volt valakire, aki vigyáz Lucyra, mint olyasvalakire, aki
lelki támaszt nyújt neki annak az embernek a temetésén,
akit alig ismert. Ross pedig ki tudja, merre járt. Meredith
akkor találkozott vele utoljára, amikor Lia szelleme
megjelent, de nem is akarta újra látni. Ha találkoznának,
Meredith kénytelen lenne mondani neki valamit, de a
Sajnálom és az Itt vagyok korántsem tűnt olyan találónak,
mint az, hogy Ne tedd.

–  Megtenné? – szólt a lelkész Meredithhez, aki elsőre
meg sem hallotta. Segélykérőn pillantott Elira, aki a
földhalomra bökött a fejével.

Meredith fogott egy maréknyi földet, és Pike
koporsójára szórta. Eli diszkréten a tiszteletes kezébe
csúsztatott egy csekket: Meredith elvörösödve döbbent rá,
hogy nem is gondolt a temetés költségeire. Vajon ki fizeti
ezt? Eli? A  város? Remélte, hogy egyikük sem. Spencer
Pike épp eléggé kivéreztette Comtosookot.

A  lelkész részvétét nyilvánította Meredithnek, majd
méltóságteljes léptekkel a Volkswagen Bogarához ment.
Ahogy elhajtott, a letekert ablakból Simon and Garfunkel
szűrődött ki halványan. Eli Meredith vállára tette a széles
tenyerét.

– Hazavigyem?
Meredith megvonta a vállát.



– Még maradnék egy kicsit.
–  Persze – bólintott Eli. Elindult a kutyájával, azután

visszafordult, és lecsatolta az övéről a mobiltelefonját. –
Hívjon, ha végzett, rendben?

Meredith megköszönte, és nézte, ahogy elrobog a
terepjáróján. Eltűnődött, vajon Shelby tudja-e, mennyire
szerencsés, hogy egy ilyen ember csöppent az életébe épp
a megfelelő pillanatban. Meredith ott állt a frissen hantolt
sír mellett, és az enyhe szellő megborzolta fekete
kölcsönruhája szegélyét.

– Isten vele – mondta, mert úgy érezte, valakinek el kell
köszönnie Pike-tól.

– Nem kár érte – szólalt meg egy hang a háta mögött.
Az Thompson ott állt tőle nem messze egy ormótlan

fekete öltönyben, fehér ingben, nyakkendőben.
–  Magára aztán végképp nem számítottam – jegyezte

meg Meredith.
–  Nem miatta jöttem. – Az a gödörre pillantott,

amelynek mélyén a koporsó feküdt. – Hosszú idő óta most
először tesz boldoggá, hogy túléltem valakit. – Meredithre
emelte a tekintetét. – Sétálna velem egyet?

Meredith kibújt a magas sarkújából, és harisnyában
lépkedett Az mellett, aki felkaptatott egy kis dombra, és
átvágott a sírok között. Meredith talpát csiklandozták a
növények. Az egy szomorúfűznél állt meg, amely alatt egy
rozzant pad szomorkodott.

–  Nem a legjobb hely, ha valaki meditálni akar –
borzolta a szemöldökét.



– Miért, maga hova menne inkább?
–  Egy vízeséshez – vágta rá Az. – Vagy egyszerűen

hanyatt feküdnék a csillagos ég alatt. – Meredithre nézett,
aztán lefeküdt a földre. – Érti, mire gondolok?

Meredith egy pillanatig habozott, mert nem a saját
ruháját viselte, aztán lefeküdt Az mellé, és az égre bámult.

– Mit lát? – kérdezte, épp, mint amikor Lucyval játszott.
– Felhőket – felelte Az tényszerűen.
Meredith felült, és átkulcsolta a térdét.

A  könyékhajlatában még mindig látszott a kis lila folt,
ahonnan vért vettek néhány napja. Aznak ugyanolyan
folt csúfította a karját.

– Kérdezhetek valamit?
– Persze.
–  Hát… Nem igazán tudom, hogyan szólíthatnám. Mr.

Thompsonnak, Aznak vagy Johnnak?
– Mindig arról álmodoztam, hogy egy egész stadionnyi

rajongó Ted Williamsnek hív, de szerintem már azzal is
megelégednék, ha egy kislány úgy nevezne: Nmahom.

– Az mit jelent?
–  Nagyapám. – Az mélyen Meredith szemébe nézett. –

Gondolom, most már maga is elhiszi, mi minden történt
itt annak idején.

Meredith bólintott.
– Nem mintha ez bárkin is segítene.
– Miért mondja ezt?
Meredith szemébe könnyek gyűltek. Ő  maga is

meglepődött a könnyein, amelyeket a napra, a melegre és



a fáradtságra fogott.
–  Annyi minden történt! – szólt halkan. – Olyan sok

ember szenvedett! – Meredith Azra gondolt, Liára, a
városban élő abenakikra, sőt Rossra. – Eredetileg ennek
az egésznek nem rólam kellett volna szólnia, mégis így
alakult.

– Az emberek túl sokat foglalkoznak azzal, mi lehet az
életük értelme. Miért én, miért most? Az az igazság, nem
mindig okkal történnek a dolgok. Még az is előfordulhat,
hogy valaki más szempontjából vagyunk jó helyen, jó
időben.

– Ennyi? – kérdezte Meredith.
–  Ez épp elég. – Az mosolyogva fordult hozzá. – Ma

utazik haza?
Meredith eredetileg úgy tervezte, hogy még aznap

délután elrepül Baltimore-ba, aztán egy nappal
elhalasztotta az utazást, egyszerűen azért, mert nem
akarta, hogy Comtosookban a legutolsó emléke Pike
temetése legyen.

– Nemsokára – titokzatoskodott. – Ír majd nekem?
–  Nem rajongok az írásért. Pike és a barátai rengeteg

dolgot összeirkáltak rólunk, amiket soha nem lett volna
szabad papírra vetni. És az abenakik különben is jobban
szeretik a szájhagyomány útján terjedő történeteket.

–  De az abenakik történetéből hiányzik egy jó hosszú
fejezet – dünnyögte Meredith.

– Akkor azt majd a maga feladata lesz elmesélni.
Meredith megrázta a fejét, amikor rájött, hogy Az



komolyan gondolta.
– Nem is tudnám, mit mondjak.
– Az nem számít. Csak kezdje el valahogyan.
– Úgy érti, Lucynak meséljek?
– Bárkinek, aki meghallgatja – felelte Az.
Meredith a füle mögé tűrte a haját.
–  Ma délután ott leszek a végrendelet felolvasásán. Eli

elintézte, hogy hivatalos végzés szülessen arról, hogy a
birtok rám száll, mivel én vagyok az anyám örököse… és a
hosszú évek során ő volt a valódi tulajdonos. De én azt
szeretném, ha… ha a magáé lenne.

–  Mit kezdenék én egy ekkora nagy földterülettel? –
nevetett fel Az.

–  Arra gondoltam, talán szétoszthatná. – Meredith a
körmével felhasított egy fűszálat. – Feltéve, ha Lucynek
meg nekem is jutna egy hely, ahol ellehetnénk, ha
látogatóba jövünk. Megtenné, hogy gondoskodik a
részletekről?

–  Keresse fel Winks Champignyt! Benne van a
telefonkönyvben. Ő  tudni fogja, mit kell tenni. Szívesen
segítenék, de egy ideig nem leszek itt.

–  Ez az én sorsom. Találkozom egy nagyszerű férfival,
erre kiderül, hogy itt hagy – mosolygott Meredith. – Itt
lesz még, amikor legközelebb eljövök?

– Számíthat rám – felelte Az.

– Biztosan nem bánod? – kérdezte Shelby már tizedszer.
Meredith tükörképére pillantott, miközben épp egy



medált akasztott a nyakába.
– Miért bánnám? A gyerekek majd vigyáznak egymásra,

én meg csak tespedek a kanapén, csokit majszolok, és
szappanoperákat nézek.

Ez teljesen új volt Shelby számára – valódi randira
hívták, emberi időben, vacsorára.

– Tudom, hogy legszívesebben már a holnapi utazásra
pakolnál, szóval fel vagy mentve minden kötelezettség
alól, amint Ross hazaér.

Ross a Pike-birtokra ment, hogy összeszedje az ott
hagyott felszerelését. Meredith nem értette, miért pont
vaksötétben, este fél kilenc körül kellett odamennie.

– Tudod már, hová visz Eli?
–  Valami ötcsillagos hotelbe Burlingtonben. – Shelby

hanyatt vetette magát az ágyra, Meredith mellé, és olyan
szélesen vigyorgott, hogy szinte belefájdult az arca. – Már
egy csomószor mentem vele ide-oda – motyogta. – Voltunk
együtt vásárolni, elmentem a lakására, és kocsikáztunk.
Akkor most miért érzem magam így?

–  Mert odáig vagy érte – jelentette ki Meredith. –
Nyugodtan fogd a dopaminra, amit az agyad választ ki.

–  Íme egy genetikus, aki a szerelemben csupán egy
tudományos reakciót lát.

–  Mi, akiknek nincs igazán részünk a szerelemben,
szívesebben gondolunk rá így.

Shelby a hasára fordult.
– Ki Lucy apja?
– Egy pasas, aki nem volt rá méltó, hogy az apja legyen



– felelte Meredith. – Mi a helyzet Ethan apjával?
– Annak a pasasnak a testvére lehet. – Shelby a kezébe

támasztotta az arcát. – Szerelmes voltál belé?
– Fülig.
– Én is. – Shelby Meredithre nézett. – Néha úgy teszek,

mintha soha nem találkoztam volna Elijal. Mintha nem ő
lenne az utolsó gondolatom elalvás előtt. Ez valamiféle
babona: ha nem tulajdonítok akkora jelentőséget egy
kapcsolatnak, talán nem fogom elveszíteni.

–  Nem fogod elveszíteni – nyugtatta meg Meredith. –
A  kapcsolatok sikere csakis a két féltől függ, nem pedig
valamiféle karmikus tervtől.

–  Gondolod? Te nem hiszel abban, hogy van valahol
valaki, aki számodra az igazi?

–  Istenem, dehogyis! Ha azt állítanánk, hogy
mindenkinek egyetlen lelki társa van a világon,
hatmilliárd ember között… Nos, matematikai számítások
alapján biztos kudarc várna ránk. Szerinted mennyi az
esélye, hogy megtalálnánk az illetőt?

Shelby a fejét rázta.
–  Itt lép közbe a sors. Ha Ethan nem született volna

meg, nem váltam volna el Thomastól. Ha Ethannek nem
lenne XP-je, nem költöztem volna egy ilyen kisvárosba,
ahol olyan távol vannak egymástól a házak, hogy éjszaka
is kiengedhetem őt játszani. Ha Ross nem lett volna olyan
elkeseredett, nem jött volna ide, hogy a Pike-birtokon
keresgéljen. Ezeket a dolgokat annak idején mind
borzalmasnak láttam… de talán csak ahhoz volt rájuk



szükség, hogy találkozhassam Elijal.
–  És annak idején a Thomasszal való házasságodat is

sorsszerűnek gondoltad?
– Hát persze, eleinte…
–  Na, épp ez az! A  sorsot az emberek találják ki, hogy

megmagyarázzák, amit nem értenek – érvelt Meredith. –
Ha azt gondolod, hogy Eli az igazi, akkor megmagyarázod
magadnak, hogy a sors akarta így. Aztán ha összetöri a
szívedet, akkor azzal győzködöd magad, hogy így kellett
lennie. Én tíz éven át próbáltam olyan embert találni,
akinek még csak körül sem kell néznie, rögtön tudja, hol
vagyok a szobában, abban a pillanatban, hogy belép az
ajtón. De nem találtam ilyet. Ezek után két dolgot tehetek:
beismerhetem magamnak az igazságot, hogy
szerencsétlen vagyok a szerelemben, vagy meggyőzhetem
magam, hogy egyelőre nem találtam rá a lelki társamra.
Igaz, áldozatnak lenni mindig könnyebb, mint beismerni,
hogy kudarcot vallottunk.

Shelby felült.
– Akkor mi az a valami, ami egy tömegben egy bizonyos

férfihoz vonz? Mi az a szikra köztetek? Mi az a mély
kötődés, amit akár az ismeretségetek első pillanatától
kezdve érzel?

–  A  szerelem – felelte Meredith. – A  szerelem
szembemegy a józan ésszel. A  sors nem. – Meredithnek
eszébe jutott Lia, aki egyszer csak megjelent a tisztáson. –
Vannak bizonyos dolgok, amiket az ember nem tud
megmagyarázni. Mint például azt, miért ugrik egy férfi a



feleségének szánt pisztolygolyó elé, holott a túlélés
alapvető ösztönünk. Vagy hogyan történhet meg, hogy egy
kislány leírja a titkos naplójába, mit fog mondani neki az
igaz szerelme, amikor találkoznak… és lám, valóban azt
mondja!

– Ez megtörtént?
– Hát nem – ismerte be halkan Meredith. – De még nem

adtam fel teljesen a reményt. Az a helyzet, ha valóban
megtörténik, annak az lesz az oka, hogy megkerestem az
illetőt, és meg is találtam. Nem pedig az, hogy a sors így
akarta.

–  Meredith! Hiszen titokban te is romantikus vagy! –
Ebben a pillanatban megszólalt a csengő. Shelby leugrott
az ágyról, és a két lábát két különböző cipőbe dugta. –
Melyik legyen, a lapos vagy a magas sarkú?

–  Ha a sorsra bízod magad, akkor teljesen mindegy –
mosolygott Meredith.

Shelby elvigyorodott, és belebújt a magas sarkúba.
Vetett egy utolsó pillantást a tükörbe, majd leszaladt
Meredith előtt a lépcsőn, és ajtót nyitott.

Eli egy szál halvány rózsát szorongatott, amelynek a
szára kettéágazott, és egy vékonyabb száron egy kisebb
virág nyílt. Anya és gyermeke. Sötétszürke öltönyt viselt
szépen vasalt, fehér inggel és bordó nyakkendővel.

– Hű, de elegáns vagy! – dicsérte meg Shelby.
–  Te pedig… te… – Eli megrázta a fejét. – Egy csomó

szónak utánanéztem a szótárban, de most egy sem jut
eszembe.



– A dopamin az oka – mondta Shelby együttérzőn.
–  Ragyogó? – próbált segíteni Meredith. – Káprázatos?

Igéző?
– Nem – mondta végül Eli. – Enyém.

Az még egyet kortyolt a whiskyből, amelyet Ross vitt neki
a kőfejtőbe. Egymás mellett ültek a kempingszékeken,
amelyeket Az egy raktárhelyiségből hozott elő. Együtt
iszogattak, és az éjszakai csillagos égboltot csodálták.

–  Ugye tudja, hogy most el kellene küldenem innen? –
kérdezte Az.

– Akkor küldjön.
– Menjen el! – mondta Az.
– Tudja, hogy úgysem megyek.
Az megrántotta a vállát.
–  A  dinamit miatt. Az egész kőfejtő tele van

robbanóanyaggal. A  számítógép hajnalban beindítja a
robbantásokat. – A  szeme sarkából Ross felé pillantott. –
Ne tegyen semmi ostobaságot, rendben?

–  Ostobaságot – visszhangozta Ross, és egy ideig még
ízlelgette a szót. – Ostobaságot. Mi számít ostobaságnak?
Ha például az ember már nem is egy, hanem két halott nő
után epekedik?

– Ideadná a whiskyt? – bökött az üvegre Az.
Ross odatolta Az felé az üveget, amelyet az öreg egy

mozdulattal a bánya mélyére dobott, ahol nyomban
ripityára is tört.

– Mi a francért csinálta ezt?



–  A  maga érdekében. – Az lassan feltápászkodott a
kempingszékből, összecsukta, és a hóna alá csapta. –
Tegyen meg egy szívességet, és pár percig tartsa szemmel
a környéket, rendben?

– Hova megy?
– Cigiszünetre.
Ross nézte, ahogy Az végigsétál a kőfejtő peremén.
– Maga nem is dohányzik! – kiáltott az öreg után, de Az

már nem hallotta, vagy nem akarta hallani. Ross is felkelt,
zsebre vágta a kezét, és lenézett a whiskysüveg
maradványaira. Mintha csillámpala lett volna ott lent. –
A  franc essen bele! – morgott, és belerúgott egy kőbe,
amely a sziklaperemen át lebucskázott a mélybe. És mivel
olyan jó érzés volt, még egyszer megtette. A  válla fölött
hátrapillantott, és megállapította, hogy Az még mindig
nem jött vissza, ezért meggyújtott egy cigarettát, és azt is
a ledobta a bánya mélyére, ahol az egyik dinamitrúdtól
úgy kétméternyire landolt, felizzott, majd lassan kialudt.

Ross már belefáradt, hogy újraélje az életét, hiszen már
első próbálkozásra sem jött össze. Liához hasonlóan őt is
foglyul ejtette a saját múltja. Abban a pillanatban, hogy
Aimee meghalt, Ross is meghalt. Aztán amikor talált
valaki mást, akiért élhetett volna, kiderült, hogy az illető
már hetven éve halott.

Elképzelte, ahogy a cigaretta a dinamitra hullik, és a
hirtelen robbanásba beleremeg a föld, ő pedig a mélybe
zuhan. A lelki szemei előtt látta, ahogy a testét felemészti
a tűz, és a lángok véget vetnek a fájdalomnak is. Miért én?



Miért kötődik épp ő olyan szorosan nem is egy, hanem két
nő halálához? Talán afféle természetfeletti kapocs lenne?
Villámhárító az elveszett lelkeknek? Vagy talán ez volt az
ő büntetése. Aimee halálát követően valódi hősnek
kiáltották ki, holott ő mindvégig tudta, hogy semmiféle
hősiesség nincs benne.

Gyerekkorában, amikor képregényeket olvasott,
csodálta az erőt és a sok bátorságot, amely megjelent a
négyzetekre osztott lapokon. Ezek a lapok olyanok voltak,
akár a kikövezett utak, amelyeken a
szuperhősök a dicsőség felé meneteltek. Meredithnek azt
mondta, hogy legyőzhetetlen, mégsem volt sem
Superman, sem Marvel kapitány. Még csak olyan ember
sem, akivel jó dolgok történnek. Találkozni az igaz
szerelemmel, nyerni a kaparós sorsjeggyel, tízdollárost
találni az utcán – ezek csakis mással történhettek meg.
Van egy bizonyos pont, ahol már véget ér a balszerencse,
és elkezdődnek a rossz döntések, de Ross nem igazán
látta, hol. Nem tudott olyan életet élni, amit érdemes lett
volna megmenteni, és nem tudott megmenteni egy olyan
életet sem, amit érdemes lett volna élni.

Ross felmászott a biztonsági korlátra, kitárta a karját,
szétvetette a lábát, akár egy messiás vagy egy céltábla,
vagy mindkettő. Minden egyes lélegzettel üvegszilánkokat
nyelt, minden egyes lépéssel szögeken járt. Ugorj –
mondta magában –, és mindent újrakezdhetsz.

Megcsúszott, megkapaszkodott, aztán nagyot nevetett a
saját óvatosságán. Úgy egyensúlyozott ott, akár egy szék a



cirkuszi bohóc orrán – túlságosan nehéz volt ahhoz, hogy
sokáig szembemenjen a gravitáció törvényével.

Előredőlt, de még épp időben visszafogta magát, hogy át
ne essen a kerítésen. A  Rémes történetek feliratú
baseballsapkája az egyik dinamitrúdra esett.

A bohóc elejti ugyan a széket, de mindig elkapja, mielőtt
a földnek csapódna. Egy bohócnak minden este ki kell
állnia a közönség elé, hogy előadja a trükkjét. Ross
ellépett a kerítéstől, fogta magát, és elindult hazafelé.

Rod van Vleet az utolsó fizetésével Comtosook egyetlen
bárjába látogatott el. Úgy tűnt, a városka megszánta,
jóllehet korábban épp annak az ingatlanfejlesztő
vállalatnak dolgozott, amelyik fenekestül felforgatta az
életüket. Oliver Redhook személyesen hívta fel, hogy
bejelentse a kirúgását, és kiadja az utasítást, hogy a
vállalati kocsit és a mobiltelefont hétfőn adja le a
massachusettsi központjukban.

–  Egy idomított majmot kellett volna Vermontba
küldenem! – harsogta Redhook. – De én elkövettem azt a
súlyos hibát, hogy magát küldtem.

A  sors fintora volt, hogy a bárpultnál azoknak az
indiánoknak az egyike dolgozott, akik három héten át
verték a dobot a lakókocsija mellett. Az indián
nagylelkűen felajánlott három italt is Rodnak, és csak a
többiért kért tőle pénzt. Rod most, a nyolcadik italnál már
alig tudta megfogni a poharat, amely olyan apró és olyan
csúszós volt, hogy nagyítót akart kérni a pultostól, hogy



egyáltalán megtalálja.
– Még egyet – mondta. Legalábbis ezt akarta mondani,

de képtelen volt rendesen formálni a szavakat.
A pultos a fejét csóválta.
– Nem lehet, Mr. van Vleet. Csak ha hív egy taxit.
– Én vagyok a taxi – felelte Rod.
A pultos összenézett a Rod mellett ülő hölggyel. A nőnek

hosszú, fekete haja volt, és olyan széles válla, akár egy
baseballjátékosnak, és ha az ember alaposabban
megnézte, kiderült, hogy valójában férfi. Rod felhajtotta
az utolsó pohárkával is.

–  Akkor hát – kezdte akadozó nyelvvel  –, én elmegyek
most Burlingtonba, aztán csapok egy nagy bulit.

–  Ha elindul – figyelmeztette a pultos  –, inkább a
kocsiját fogja egy fának csapni.

Rod belekotort a zsebébe, és előhúzta a kocsikulcsát.
Megtántorodott, és a pultnak esett.

– Azt meg is érdemelnék.

A  rendőrlámpa fénye a terepjáró szélvédőjére vetült, és
kékes színnel vonta be Shelby bőrét. Shelby szorosabbra
fogta a vállán Eli kabátját, mégis reszketett, pedig nem
fázott. Eli ügyelt arra, hogy egy kicsit odébb parkoljon le,
hogy Shelbynek ne kelljen látni a roncsot és az áldozatot,
akit az útra fektettek, de Shelby egyre csak forgatta a
fejét, és a szemét meresztve próbálta kivenni, mi
történhetett.

–  Sajnálom – mentegetőzött korábban Eli, miután



üzenetet kapott az étterem felé menet. – Mennem kell.
Shelby sejtette, miről lehet szó, ez volt az oka annak,

hogy miután leparkoltak, rögtön kiszállt, és a magas
sarkújában nekiindult a nedves, csúszós útnak.
A  biztonságot jelentő terepjárón kívül nagy hangzavar
volt: szirénák vijjogtak, rendőrök kiáltoztak, helyszíni
tudósítók fényképezőgépei kattogtak. Shelby közelebb
ment az összegyűlt sokasághoz, arra számítva, hogy ha
lenéz, a kör közepén Rosst látja majd.

Shelby nem volt ott Ross baleseténél, amikor Aimee
meghalt. De azt tudta, hogy akkor is ennyi mentő érkezett
a helyszínre, akkor is épp így borult fel a kocsija, és akkor
is egy ilyen gurulós hordágyra tették, mint amilyet most
toltak az áldozat felé.

Amikor felhívták az öccse balesetekor, Shelby épp
Ethant szoptatta. Majdnem úgy döntött, hogy megvárja,
amíg az üzenetrögzítő bekapcsol, olyan körülményes lett
volna zsonglőrködni egy álomittas csecsemővel meg egy
telefonnal. Még most sem emlékezett rá, hogy nő vagy
férfi volt a rendőrtiszt, aki beszámolt neki a balesetről.
Mindössze néhány szó ragadt meg az emlékezetében,
kőkeményen bebetonozva, amelyekben néha meg-
megbotlott: Ross, baleset, komoly, utas, meghalt.

Az idő megállt, Ethan pedig az öléből a kanapé párnáira
hengeredett. Shelby megpróbálta elképzelni Rosst
összezúzva, véresen, de csak vézna ötödikesként látta,
szemében furcsa tűzzel, amint megszületik benne az
elhatározás, hogy péppé veri azt a tizenegyedikes



sztárfocistát, aki összetörte Shelby szívét.
Shelby most félrelökött az útjából két egyenruhás

rendőrt is, csak hogy jobban lásson. A ruhák elszakadtak,
az arc szétroncsolódott, Shelby azonban még így is ki
tudta venni annak az üzletembernek a vonásait, aki a
Pike-birtokot akarta beépíteni.

Egy kéz megfogta a könyökét, és hátrarántotta.
Eli mérgesen meredt rá.
– Mit keresel te itt kint?
– Én… látnom kellett.
–  Ezt senkinek nem kellene látnia. Rod van Vleet

összetörte a kocsiját. Már csak az a kérdés, hogy a
becsapódástól kapott lángra, vagy a sofőrből áradó
alkoholgőztől.

– Rendbe fog jönni?
–  Igen, bár alaposan összetörte és megégette magát. –

Eli a kocsihoz kísérte Shelbyt, majd kinyitotta az ajtót, és
betuszkolta. – Maradj!

– Nem vagyok Watson.
–  Tudom – lágyult el Eli tekintete. – Watson már

hozzászokott az ilyesmihez. Te nem.
Amint hátat fordított, hogy a dolgára induljon, Shelby

még utánakiáltott. Eli azonnal visszafordult. Shelby
nyelve hegyén már ott volt a mondat, de még akkor sem
tudta, miért érzi úgy, hogy el kell mondania, mi jár a
fejében.

– Ross majdnem meghalt egy autóbalesetben – bökte ki
végül.



Eli a válla fölött a roncs és a gomolygó füst felé
sandított.

– A majdnem nem számít.

Ethan elcsente a nagybátyja elektromágneses
mérőműszerét a szobájából, és némi töprengés után
kiválasztott a szökéshez egy rövid ujjú pólót, amelyet
egyébként csak otthon volt szabad viselnie. Lucy halkan
kopogtatott az ajtaján, Ethan ebből tudta, hogy készen áll.
A lány besurrant a szobába, és Ethan hangosan elnevette
magát, amikor meglátta a tágra nyílt, rémült tekintetét.

– Még el sem indultunk. Nyugi!
–  Jó, jó. – Lucy halkan magyarázni kezdett magának. –

Mi a legrosszabb, ami történhet?
Lucy számára az volt a legrosszabb, amikor megijedt.

De Ross bácsi szerint egy ember szelleme nem bánthat
senkit. Ethan számára a legrosszabb, nos, az sokkal
rosszabb volt. Már korábban elmesélte Lucynak, hogy ha
kint marad a napon, akkor beteg lesz, de azt nem árulta
el, végül mi vár rá: bőrrák, hólyagok, halál. Ha elmondta
volna, Lucy soha nem bólint rá a tervére. Ethan azonban
alaposan átgondolta a dolgot, és ha már úgyis fiatalon kell
meghalnia, szerette volna ő diktálni a feltételeket. Nem
akart bent ragadni egy kórházi gyermekosztályon, ahol
hülye dinoszauruszokat festenek az ablakokra, mintha
azok a dinók elfeledtethetnék a gyerekekkel, hol is
vannak.

Talán, ha az ember nagyon erősen reménykedik,



eltántoríthatja a sorsot – elképzelhető, hogy a
vérszerződés, amelyet Lucyval kötöttek előző este, egy
kicsit valóban megváltoztatta őket: Lucy egy kicsit
bátrabb lett, ő pedig egy kicsit erősebb.

–  Oké – mondta Ethan, és a sugárzásmérőt a farmer
övtartójára akasztotta, majd kinyitotta a hálószoba
ablakát. – Lecsúszunk itt a tetőn egészen a tornác tetejéig,
aztán ugrunk.

– Komolyan?
–  Hát, vagy ezt csináljuk, vagy elsétálunk az anyukád

orra előtt a nappaliban. – Ethan az egyik lábát átlendítette
a párkányon. – Majd én megyek elsőnek.

– Várj csak!
Ethan hátrafordult.
–  Lucy, erről már beszéltünk, emlékszel? Te gyáva

nyúlnak születtél, nekem meg ez a béna betegségem van.
De mit számít? Csak a lúzerek maradnak ilyenek örökre.

–  De mi van, ha nekünk az a sorsunk, hogy ilyenek
legyünk?

–  Ez baromság – torkolta le Ethan. – Megmondom én
neked, miért lettünk ilyenek. Isten éppen kávészünetre
ment, és valami agyalágyult ugrott be helyette, aki aztán
összevissza osztogatta a menő géneket. – Ethan Lucyra
meredt. – Ha soha semmit nem tudnánk megváltoztatni,
akkor mi értelme lenne egyáltalán felnőni?

Lucy bólintott, csak hogy önmagát is meggyőzze.
– És pontosan hova is megyünk?
–  Az egyetlen helyre Comtosookban, ahol szellemet is



láthatunk, és a napfelkeltét is megnézhetjük – felelte
Ethan. – Bízz bennem! – odanyújtotta a tejfehér karját, és
türelmesen várta, hogy Lucy végre megfogja a kezét.
Ezzel megpecsételődött az egyezség. Ezután kimásztak az
ablakon, elindultak a sötétben, és eltökélték, hogy egészen
mások lesznek, mint amilyenek valójában voltak.

A  Champlain-tó partján Az Thompson felidézte a
pillanatot, amikor a lánya, Lia egy szociális munkással
együtt eljött a táborba, ő pedig tanítgatni kezdte neki a
nyelvet. Akkor túlságosan megijedt, és nem merte
elmondani, ki ő valójában, még csak azt sem, hogy ismeri
Liát. Ehelyett az abenakik nyelvét kínálta fel neki. Hagyta,
hogy Lia megízlelje és lenyelje a szavakat, hogy aztán
azok gyökeret verjenek benne, és a hasában gyönyörű
kertként vegyék körül a születendő gyermekét is.

A  szavaknak nagy erejük van, bármennyire is
tünékenyek és láthatatlanok. A  szavak olyan erősek
lehetnek, akár egy várfal, és olyan élesek, akár a kés.
A szavak csípnek, ütnek, megsebesítenek. Ám a szavak, a
tettekkel ellentétben, segíteni nem igazán tudnak. Soha
nem volt egyetlen ígéret sem, amely megmentett volna
valakit; egyedül a beváltott ígéret hozhat megváltást.

Az örült, hogy a történtek után csak az számított, mi
volt leírva, és mi hangzott el. A tó partján álldogálva, ott,
ahol hajdanán a halas vödör állt, most az iratos
dobozokra és az összegöngyölt családfákra pillantott.
Nem volt nehéz besurrannia a városháza alagsorába –



van bárki is Vermontban, aki zárja a pinceablakokat? –, és
kicipelni a vermonti eugenikai projekt megmaradt
bizonyítékait, amelyeket Ross Wakeman nővére már egy
ideje visszavitt a városházára.

Az tudta, hogy a szavakat meg kell semmisíteni, egyedül
így lehet megfosztani őket az erejüktől. Természetesen ha
egy szót az ember már a világ elé tárt, nehéz volt
visszaszívni, de arra ügyelni lehetett, hogy többé ne lássa
és ne hallja senki. Fogta a vegyesboltban vett vastag
szigetelőszalagot, lefejtette a végét, és a hóna alatt az
ingére ragasztotta. Ezután fogott egyet Spencer Pike
papírtekercsei közül, a mellkasához illesztette, és a testére
ragasztotta.

A  szigetelőszalaggal egymás után ragasztotta ösztövér
testére az iratokat és a tekercseket, és közben a lánya járt
az eszében: hogyan csillogott a szeme a találkozásukkor;
hogyan simította végig a gömbölyödő hasát; és hogyan rítt
ki a tábor lakói közül, mint egy orchidea a százszorszépek
közül. De egy orchideát is át lehet ültetni a
százszorszépek földjébe. Csak szükség van valakire,
akinek van ideje, és elég elszánt, hogy életben tartsa.

Az gondolatai még messzebbre repültek a múltban.
Felsejlett előtte a csodaszép Lily az első délutánon,
amikor ő Lily apjának dolgozott. Eljött a házhoz a
földekről, hogy újabb kosarat vigyen az áfonyának, és
akkor meglátta őt: ezüstös szőke haja volt, tejfehér bőre,
és lassú táncot lejtett a tornácon a dallamra, amelyet
halkan dúdolgatott magában. Keringő közben a karját egy



képzeletbeli táncpartner köré fonta. Nem tudta, hogy
bárki figyeli. Azt elbűvölte a látvány. Szüksége van egy
táncpartnerre – gondolta. Így kezdődött minden.

Az kíváncsi volt, Meredith beszélt-e Winksszel a
birtokról. Kíváncsi volt, visszatér-e Comtosookba, ahogy
ígérte. Nem ismerte őt eléggé, hogy kiigazodjon rajta.
Hébe-hóba, elalvás előtt, félálomban összekeverte Liával.
Igen, valóban nagyon hasonlítottak, de ennél többről volt
szó. A  lánya helyett persze nem mondhatott véleményt,
de Az arra gondolt, Lia is büszke lenne Meredithre.

Amikor az utolsó iratot is magára erősítette, és a
szigetelőszalag is elfogyott, Az besétált a vízbe, amely még
augusztusban is olyan fagyos volt, hogy elzsibbadt tőle a
lába. Érezte, hogy a testére ragasztott sok irat lassan
felszívja a vizet. A papír olyan volt, akár a szivacs, amely
lassan a mélybe húzta.

Az nagy levegőt vett, mielőtt a feje a víz alá merült
volna. Lassan lépdelt a tó fenekén, a lábával feltúrta a
csigákat, a köveket és a rég elfeledett kincseket. Hagyta,
hogy a levegő apró buborékokban kiáramoljon a
tüdejéből, aztán a hátára feküdt, ahogy a testére
ragasztott történelem súlya lehúzta, és egyre csak várta,
hogy megvirradjon.

– Sajnálom – mondta Eli Shelbynek vagy harmincadszor,
amikor kinyitotta az ajtót, és beléptek az előszobába, ahol
Watson üdvözölte őket.

– Nem a te hibád.



A  közös vacsorájuk elmaradt a baleset miatt, hiszen
mire végeztek, bezárt az étterem. Most, hajnali kettőkor
még csak egy McDonald’s sem volt nyitva, hogy
bekaphassanak egy falatot. Eli a kulcscsomóját a
konyhapulton álló tálba dobta, amelyben három
megbarnult banán árválkodott.

–  Nem vagyok valami jó vendéglátó – motyogta, és
kinyitotta a hűtőt. – Semmit sem tudok összeütni neked.
Hacsak nem vagy oda a mustáros kenyérért. – Eli
bekukkantott a kenyértartóba. – Legyen inkább mustáros
penicillin.

Shelby a háta mögött állva hirtelen köré fonta a karját.
– Eli, igazából nem is vagyok éhes.
– Nem? – Eli felegyenesedett, és megfordult.
Shelby meglazította Eli nyakkendőjét, és kilépett a

magas sarkújából. Így mezítláb olyan aprónak és
törékenynek tűnt, hogy Elinak egy hópihe jutott róla
eszébe; elég egy szempillantás, és semmivé foszlik.

– Nem. Viszont egy kicsit melegem van.
Nekem mondod? – gondolta Eli.
Shelby megfordult, és felemelte a haját a nyakából.
– Lehúznád a cipzárt?
Eli óvatosan lehúzta a cipzárt, és az idegei minden

egyes fémfogacskával egyre inkább megfeszültek. Shelby
bőre csodaszép volt: fehér és bársonyos. Kicsit még
lejjebb húzta, és a melltartó kapcsa is előbukkant.

Eli hátrébb lépett. Nem bírta tovább.
–  Talán… ööö… kereshetnél valamit, amibe átöltözöl –



javasolta.
–  A  fenébe – sóhajtott Shelby, de az arcán nyoma sem

volt bosszúságnak. – Semmit nem hoztam magammal.
Ezzel a háta mögé nyúlt, végig lehúzta a cipzárt, és

hagyta, hogy a ruha a földre hulljon. Ott állt Eli előtt egy
kevés csipkében, majd egy mosollyal elindult felfelé a
lépcsőn, a sarkában Watsonnal.

Eli nem sokat tétovázott. Az övéről levette a
személyhívóját meg a mobiltelefonját, és mindkettőt
kikapcsolta, sőt a vezetékes telefon kagylóját is félrerakta.
Ez szembement minden hivatalos előírással, de egy estére
bőven elég volt egy tragédia. És ha őszinte akart lenni, azt
sem bánta volna, ha eljön a világvége, feltéve, hogy ő
közben Shelbyben lehet.

Meredith átböngészte az összes katalógust, amelyet
Shelby az elmúlt hónapban kapott, aztán lassan ráébredt,
hogy valami nagyon nincs rendben – mégpedig az, hogy
átböngészte az összes katalógust, amelyet Shelby az
elmúlt hónapban kapott. A  lánya, akinek a beépített
radarja azonnal jelzett, amint Meredith egy pillanatra is
kényelembe helyezte magát, rendszerint épp ezt a kis
nyugodt időt használta ki, hogy halaszthatatlan
kérdésekkel álljon elő, mint például mitől piros az ember
szája, vagy miért nem tarthatnak kutyát. Lucy ma este
azonban rá sem hederített Meredithre. Mint ahogy Ethan
sem. Holott matematikai számítások alapján az lett volna
a logikus, ha két tíz év alatti gyerek kétszer annyi



kérdéssel, kéréssel áll elő.
Meredith félretette a legfrissebb lakberendezési

magazint, és felkiáltott az emeletre. Nem jött válasz, igaz,
korábban a srácok csukott ajtó mögött valami
számítógépes játékot játszottak. Meredith felsietett, és
megrázta a zárt ajtó kilincsgombját.

– Ethan! – kiáltotta. – Hogy vagytok ott bent, gyerekek?
Miután továbbra sem jött válasz, aggódni kezdett.

A  saját szobájából hozott egy drót ruhafogast,
kiegyenesítette a nyakát, és az egyszerű zárszerkezetbe
dugta. Az ajtó kitárult, és Meredith belépett Ethan tipikus
fiúszobájába – ahonnan nem hiányzott semmi, csak a két
gyerek.

Az ablak tárva-nyitva állt.
Meredith lerohant a földszintre, a vészhelyzetben

hívandó telefonszámokhoz, amelyekre korábban csak
legyintett, mondván, úgysem lesz rájuk szüksége.

Amint Ross belépett a konyhába, Meredith lecsapta a
telefont, és könnyes arccal fordult felé.

–  Az étterem bezárt, Eli csipogója meg a mobilja,
amiknek működniük kellene, ki vannak kapcsolva, és a
rendőrség sem tud semmit…

Ross hirtelen felocsúdott a kábulatából.
– Mi történt?
– A gyerekek – felelte Meredith. – Eltűntek.
– Mikor?
–  Nem tudom. Nem tudom. Épp most mentem fel, és



már nem találtam őket.
– És nem tudod elérni Shelbyt meg Elit? – Meredith csak

a fejét rázta. – Rendben. Akkor megyek, és megkeresem
őket.

– Nem tudod. Fogalmad sincs, hol lehetnek.
–  De van. Maradj itt, ha esetleg hívnának, vagy ha

Shelby hazajönne! – De már akkor tudta, hogy Meredith a
sarkában van, amikor kilépett az ajtón.

Ki tudta, hogy a feketének ennyi árnyalata van?
A  koromfekete ég alatt lenni pontosan ugyanolyan volt,
mint a takaró alatt rejtőzni, és a kőfejtő jókora tölcsére,
egy kör alakú nagy semmi, amely Lucy sportcipőjének
orra előtt kezdődött, még az éjszakánál is egy kicsit
feketébb volt. Egyetlen lépés, egyetlen hiba, és az ember a
mélybe zuhan. Lucy csak hunyorogva tudta kivenni
Ethant, aki egyszer csak elengedte a biztonsági korlátot,
és eltűnt a szeme elől.

Lucy lélegzete elakadt, a torkában gombóc nőtt. Sikítani
akart, de mit gondolna róla Ethan, ha kiderülne, hogy be
sem mer menni a bányába szellemeket keresni? Ethan
feje Lucy bokájánál bukkant fel.

– Mire vársz, füttyszóra? – kérdezte, és Lucy ekkor jött
rá, hogy a kőfejtő mélyére vezető létrába kapaszkodik.

Ethan azt mondta, ott lent van egy szellem, egy
munkafelügyelő, akit egy őrült fickó nyírt ki. Azt mondta,
itt biztosan látni lehet azt a szellemet. Ethan
figyelmeztette, hogy talán egy éjjeliőrt is ki kell majd



cselezniük, de nagyon úgy tűnt, rajtuk kívül nincs ott más.
Talán csak szerencséjük volt, talán ez azt jelentette, hogy
nem veszélyes itt lenni. Akárhogyan is, Lucy elkezdett
lefelé mászni. Körülötte hatalmas kőoszlopok meredeztek,
és a sötétben úgy tűnt, mintha mozognának. A  talpa
megcsúszott egy gránitkövön, és Lucy egy halom
kőtörmelékre esett.

–  Jól vagy? – szólt oda Ethan. Valószínűleg oda is
fordult, de a sötétben Lucy nem látta.

Lucy most fogta csak fel, hogy Ethan számára mindig
ilyen az élet.

Olyan szűk kis hasadékokon másztak át, hogy Lucy
visszafojtotta a lélegzetét, olyan meredek kőtömbökre
kapaszkodtak fel, hogy csak a reménység tartotta meg
őket. Keskeny kőrudakon egyensúlyoztak, amelyek olyan
összevissza feküdtek egymáson, mint egy óriási marokkó.
Időről időre a lépteik alatt megborultak a finoman
kiegyensúlyozott kövek, amelyek jókora döndülés és
porfelhő kíséretében zuhantak le.

–  Jól vagy? – kérdezte ilyenkor Ethan, majd
továbbindult.

Lucy keze és lába csupa horzsolás lett, és az egyik sebe
annyira fájt, hogy nem is mert odanézni. Egyszer csak
nekiment Ethan hátának, és csak akkor vette észre, hogy
a létrától számítva a bánya túloldalára értek.

–  Itt ellehetünk – mondta Ethan, és két gránittömbre
mutatott, amelyek úgy estek egymásra, hogy egy A betűt
formáztak egy kis peremmel.



Ethan mászott fel elsőként, aztán Lucy
belekapaszkodott a kezébe, hogy felhúzza, de a piszkos
ujjaik megcsúsztak, és a lány egy apró sikollyal a
kőtörmelékre esett.

– Jaj, Lucy, jól vagy? – kiáltott le Ethan.
Lucy szemébe könnyek gyűltek, de összeszedte magát,

és felkelt.
–  Ja – felelte, aztán nagy üggyel-bajjal felmászott

Ethanhez a párkányra. A  lábát ügyesen betette a gránit
repedéseibe, aztán a kezével feljebb kapaszkodott.
A sziklaperemre érve a hátára dőlt, és behunyta a szemét,
amíg Ethan felállította a szellemvadász-felszerelését.
Amikor a légzése lenyugodott, felült, bekapcsolta az egyik
zseblámpát, és bevilágította a kőrengeteget, amelyen az
imént átvágtak.

Lucy szeme ijedten kerekedett ki az óriási sziklák, az
éles, csipkézett sziklaperemek és a hatalmas távolság
láttán. A  létra, amelyen lemásztak a bányába, annyira
távolinak tűnt, mintha ezer éve indultak volna el.

Lucy máris sokkal bátrabbnak bizonyult, mint gondolta
volna.

– Szóval, most mihez kezdünk? – kérdezte.
–  Semmihez. Most jön az a rész, amikor várunk. –

Letelepedtek egymás mellé, a válluk összeért, és
mindketten reszkettek a hidegtől és a tudattól, milyen
tettet hajtottak végre. – Te tudod, hogy mi a csillag?  –
kérdezte egy rövidke csend után Ethan, de Lucy csak a
fejét ingatta. – Egy robbanás, ami sok száz évvel ezelőtt



történt, de mi csak most látjuk.
– Miért?
– Mert a fénynek ennyi idő kell, hogy ideérjen.
Talán, gondolta Lucy, ezzel a szellemek is így vannak.

Lehet, hogy a bánat sebessége egészen más, mint a valós
életé, ezért jelennek meg a szellemek évekkel a haláluk
után. Felnézett a felhős égre, és keresett magának egy
csillagot. Amikor megtörtént – a robbanás  –, biztosan
hangos volt, fényes és ijesztő. De amit most Lucy látott, az
gyönyörű volt.

Talán egy bizonyos távolságból minden szebb.
Lucy már akkor tudta, hogy valami közeleg, amikor

még meg sem szólalt az a rádiószerűség Ethan kezében.
Abból érezte, ahogy a levegő súlyosan ránehezedett a
bőrére, és abból, hogy egy kongó visszhang szólt a
fülében. A finom kis pihék felálltak a karján, és a gyomra
összeugrott.

–  Csak én érzem – suttogta Ethan  –, vagy tényleg száz
fokkal hidegebb lett?

A kis rádió őrült módon ugrálni kezdett.
– Lucy – súgta Ethan. – Állj fel!
Lucy felállt, odalépett a párkány széléhez, és magában

elszántan azt gondolta: Nem ijeszthetsz meg!
Ethan már korábban felvilágosította, hogy energia

nélkül a szellemek nem tudnak testet ölteni. A félelem is
egyfajta energia, olyan, amilyet az ember kis golyóvá
gyűr. Lucy számba vette az összes rettegését, amelyet
korábban az ágynemű gyűrődéseibe tuszkolt, és a



szekrénybe, a ruhák mögé rejtett. Visszagondolt, hányszor
kapott asztmarohamot, amikor egy-egy szellemmel találta
magát szemben. Összeszorította a szemét, erősen
koncentrált, és egy pillanattal később, amikor
kikukucskált egy vékony résen, egy férfit látott közeledni.

Egy férfi volt az, de mégsem. Ez az alak áttetsző volt,
épp, mint az asszony, aki a hálószobájában szokta
felkeresni, és Lucy látta, ahogy a sziklatömbök és
kőoszlopok átmennek a férfi vállán és hátán. Furcsán volt
öltözve, durva anyagú, kockás inget viselt, övtartó nélküli
nadrágot, mellényt meg egy csillogó, arany zsebórát.
A  bajusza két vége úgy pöndörödött felfelé, mint egy
cirkuszi súlyemelőé, és a haja a fejére volt nyalva.
Gyerünk dolgozni! – mondta a férfi Lucy gondolataiban.

Lucy térde olyan erősen reszketett, hogy érezte, ahogy
összekoccan. Tűnj el! – gondolta vissza.

Legnagyobb meglepetésére a szellem szót fogadott neki.
Két lépést tett előre, így végül keresztüllépett Lucyn.
A  lány csontjai és vére megfagytak, és egy pillanatra
olyan mozdulatlanná dermedt, mint az őt körülvevő
sziklák, aztán a férfi egyszerűen eltűnt.

Lucy elmosolyodott, sőt még nevetett is egy kicsit.
Körülnézett, de senki más nem kísértette ezt a bányát. És
a gyomrából elmúlt a csomó. Visszabújt a kis
barlangjukba Ethan mellé, aki dühösen csapta neki a
sziklának az elektromágneses sugárzásmérőt.

– Hát ez egy rakás szar – panaszolta.
Lucy meglepve nézett rá.



– Te nem láttál semmit?
–  Nem, téves riasztás volt. – Ethan felkapta a fejét. –

Miért, te láttál valamit?
–  Igen – felelte áhítattal Lucy, és letelepedett Ethan

mellé, hogy beszámoljon neki a történtekről.

Shelby különféle ritka szavakat tartogatott erre az
alkalomra, és elképzelte őket a mennyezetre festve.
Amikor azonban Eli keze végigjárta a bőrét, amikor
Shelby körme Eli hátába vájt, hogy közelebb vonja, Shelby
rájött, hogy képtelen gondolkodni.

Eli teste vékony volt, és formás, az érintése pedig olyan
gyengéd, mint az elsuttogott ígéretei. Shelby hagyta, hogy
Eli vezesse őt egészen addig a pillanatig, amíg már egy
cseppet sem érdekelte, mit hogyan kellene csinálni. Mire
egészen egymásba gabalyodtak, Shelby már vissza sem
tudott emlékezni, hogy lehettek egyáltalán kétségei.

Eli végigcsókolta Shelby bokáját, vádliját, térdét,
combját, amíg Shelby reszketni nem kezdett. Amikor
aztán Eli szája játszani kezdett vele, Shelby háta ívben
meghajolt, behunyta a szemét, és aranyat, ragyogó
smaragdokat és rubinokat látott maga előtt. Ezek aztán
felforrósodtak, apró csillagok, kvazárok és nóvák lettek
belőlük, amelyek megtöltötték az univerzumot. Eli úgy
játszott vele, mintha tengernyi ideje lenne, aztán amikor
már Shelby úgy érezte, hogy nem bírja tovább, Eli egyszer
csak fölé kerekedett, és a tekintete összekapcsolódott az
övével, csak hogy Shelby pontosan tudja, milyen úton



indul el az élete.
– Hol voltál eddig? – mormolta Eli.
A  testük egyszerre mozgott, a ritmusuknak megvolt a

maga története. És abban a pillanatban, amikor
mindketten felsóhajtottak, Shelby elfelejtette az összes
szót, amit valaha megtanult, egyet kivéve: együtt.

Miután Elit elnyomta az álom a karjai között, Shelby
kicsúszott alóla, és mellégömbölyödött. Megpróbálta az
emlékezetébe vésni, milyen csillagképeket adnak ki a
szeplői, és milyen kusza vonalban fut a választéka. Eli
bőrén a saját illatát érezte.

Egyszer csak valami belenyomódott a combjába, ezért
kicsit odébb helyezkedett. De akármi is volt az, vele együtt
elmozdult. Shelby lenyúlt kettőjük közé, és egy apró, éles
tárgyat talált. Feltartotta a beszűrődő, rózsaszínes fénybe,
és értetlenül ráncolta a homlokát. Ez a minta, ezek a
kövek nagyon ismerősnek tűntek.

– Szia – nyúlt felé Eli.
–  Szia – csókolta meg Shelby, aztán Elion kívül

mindenről megfeledkezett, és a kezéből kiesett az a
gyémántgyűrű, amelyet annak idején Ross Aimeenek vett,
és aztán Shelbynél, a szobájában hónapokkal ezelőtt
elveszített.

Ennél gyönyörűbbet Ethan még soha nem látott: a
rózsaszínes, lazacszínű és barackos pír lassan elnyelte a
csillagokat, és az éjből nappal lett. Ethan azt akarta, hogy
most rögtön ismétlődjön meg a pirkadat, akkor is, ha



ezzel egy egész nappal közelebb kerül a halálhoz.
Lucy még aludt, amikor Ethan a kis barlangjukból

kimászott a párkányra. Keresztbe vetett lábbal ült, a
karját kinyújtotta maga elé, így amikor a nap egy-egy
fokot emelkedett az égbolton, mindig újabb és újabb
hólyagok nőttek a bőrén.

De istenemre, megérte! Megérte látni a reggel érkezését
úgy, hogy nem választja el őt a látványtól egy üvegtábla.
Megérte érezni, és nem csak látni a napfelkeltét.

A  bal karja haragosvörös lett, és iszonyúan viszketett.
Ebben a pillanatban Lucy odatelepedett mellé, ásított egy
nagyot, és a karjára meredt.

– Ethan!
– Nem nagy ügy.
Pedig az volt. Bárki láthatta. Egyszerre valami csillogó

tárgyon akadt meg Ethan szeme a kőfejtő alján. Egy
ezüstgomb lehetett – vagy egy csat talán. Nem, egy
baseballsapka volt az, és amikor Ethan kihajolt a
gránitpárkányon, még a feliratot is kivette.

–  Ez fura – szólalt meg, de mielőtt még elmondhatta
volna Lucynak, hogy ott van a nagybátyja sapkája, az a
szeme láttára felrobbant.

Mint minden áldott reggel, amikor az Angel
Gránitfejtőben gránitot robbantanak, a számítógép
elindította az első dinamit robbantását, de a második
detonáció előtt még tartott egy kis szünetet. A  kövek
szanaszét repültek, és gomba alakú porfelhő szállt fel a



mélyből. Ross kocsijának tetejére is vastag rétegben szállt
a kőpor. Az első robbanás után kisvártatva érkezett a
második is. Egy gránitszilánk a szélvédőnek csapódott, és
be is törte.

–  Ó, istenem! – kiáltott fel Meredith. Menet közben
feltépte a kocsi ajtaját, kiugrott, majd lélekszakadva
rohant a kőfejtő felé, ahol a lányát sejtette.

A hatalmas gránittömbök dominóként dőltek egymásra,
és a felszálló sűrű, ezüstös porfelhőben Meredith az
orráig sem látott, nemhogy a bánya aljára. Egyszer csak
Ross is ott termett mellette.

–  Nem találom Azt – zihálta. – És fogalmam sincs,
hogyan állíthatnám le a robbantást.

Meredith kőport lélegzett be, és a por a ruhájára is
rátapadt.

– Lucy! – kiáltotta, és az ujjaival görcsösen kapaszkodott
a drótkerítésbe. – Lucy!

De válaszképp egy újabb robbanás hangzott fel, akár
egy féloldalas háború. A széthasadó sziklák hangja talán
még fülsiketítőbb volt, mint a robbanásé, és sokáig ott
visszhangzott Meredith fülében. Aztán úgy tűnt,
tűzszünet állt be, néhány hosszú másodpercnyi néma
csend, amelyet csak a törmeléklavina zúgó hangja
szakított félbe néha.

Lehet, hogy más nem hallotta volna azt a sírás előtti
halk lélegzetvételt, de Meredith a legszörnyűbb égzengés
közepette is felismerte volna ezt a hangot.

– Lucy – suttogta, és bizonyítékot keresett, hogy tudja, a



füle nem csalta meg. Meg is találta: a ködön keresztül
megpillantotta Lucy tarkabarka, csíkos pólójának kis
foltját, amelyet még nem lepett be a szürke por. Meredith
a kerítésre ugrott, és mászni kezdett.

– Meredith!
Meredith hallotta, hogy Ross utánaered. Elképzelhető

volt, hogy még nem ért véget a robbantássorozat, csak
újabb szünet állt be, de őt ez egy cseppet sem érdekelte.
A bánya mélyén, úgy ötszáz méternyire meglátta Ethan és
Lucy alakját, és sietve ereszkedni kezdett a bánya falára
szerelt létrán.

Leérve elbizonytalanodott. Nyomasztó volt látni a
rengeteg lerobbantott gránittömböt, amelyek nála akár
hatszor magasabbak voltak. Nagy elhatározással
felmászott az elsőre, és gondolatban megtervezte, milyen
útvonalon tudna a leghamarabb eljutni a lányához. A kő
felsértette a tenyerét, amely annyira vérzett, hogy már
csak emiatt sem tudott olyan jól kapaszkodni. Egyszer
csak megbotlott, beütötte a bokáját, és fájdalmában
felkiáltott. Lucy ebben a pillanatban vette észre őt.

–  Anya! – hallotta Meredith, aztán sírás ütötte meg a
fülét. Összeszedte minden erejét, és továbbindult.

Ekkor három figyelmeztető sípszó hangzott fel.
–  Húzódjatok be! – kiáltott oda Meredith, mert tudta,

hogy a gyerekek egyedül a kis barlangjuk mélyén lesznek
biztonságban. Amint felhangzott a robbantás robaja a
bánya túloldalán, Meredith is a feje fölé kapta a karját,
mintha ez bármit is számítana. A  robbanás elég messze



volt tőle, de a föld megremegett a keze és a lába alatt.
Érezte, hogy a kő megcsúszik alatta, és a keze hiába
keresett kapaszkodót, lezuhant, és szerencsétlenül
érkezett a földre: a rossz lába beszorult egy hatalmas
gránittömb alá.

Nem lehet, hogy már megint.
Ross lassított felvételként látta, ahogy felrobban a
dinamit. Hallotta, ahogy a sziklák egymásnak ütődnek,
ahogy a törmelék szanaszét repül, és a hangok a szapora
szívverésével együtt ott visszhangoztak a fülében. Nem
tudta felgyorsítani az időt; nem tudta elég gyorsan
mozgatni a karját és a lábát. Körülötte az egész világ
darabjaira hullott. Mivel hiperérzékeny volt, a
robbanásokat hangosabbnak és fényesebbnek érzékelte,
de még ebben a kataklizmában is tisztán hallotta Ethan
segélykiáltását.

Ross mit sem törődött a veszélyes kőtengerrel, a
várható újabb detonációkkal, azzal, hogy valószínűleg
nem jut át biztonságban a bánya túloldalára. Egyedül az
lebegett a szeme előtt, hogy még egyszer nem fogja
hagyni, hogy valaki, akit szeret, az életét veszítse. Tudta,
hogy egyedül ő az, aki megmentheti Ethant. Hogy ezt
most meg kell tennie.

Nem hagyhatja, hogy a történelem megismételje
önmagát.

Mire Meredithhez ért, a lábát szétszaggatták az érdes
kövek. Az arcán vércsík folyt végig, miután a homlokának



csapódott egy szilánk. Mereditht maga alá temette egy
ember nagyságú gránittömb.

–  A  gyerekek – nyögte Meredith, és Ross némán
bólintott.

Beakasztotta a lábát egy repedésbe, kinyújtotta a karját,
és továbblendült. Aztán újra meg újra. Néha meginogtak a
kövek a talpa alatt, néha megcsúszott a keze, de nagy
nehezen továbbaraszolt. A  tekintetét Ethanen és Lucyn
tartotta, akik a kis párkányon kuporogtak a porfelhő
mögött, és csak rá vártak.

A  gyerekek barlangját alkotó két, egymásra dőlt
gránittömb egyik pillanatról a másikra összedőlt. Lucy
felsikoltott, és kilépett a párkány szélére.

– Siess! – kiáltotta. – Kérlek!
Ezer évvel vagy talán csak egy szívdobbanással később

Ross odaért az összedőlt barlang aljához.
Megkapaszkodott, nekivetette a lábát egy kiálló
kődarabnak, és mászni kezdett. Egyik kéz a másik után.
Egyik láb a másik után. Amikor felnézett, meglátta Ethan
fekete sportcipőjének az orrát.

A háta mögött mennydörgésszerű robaj hangzott fel, és
Ross a mélybe zuhant azzal a fallal együtt, amelyet épp
megmászni készült. A bal oldalára gördült, és eltakarta a
fejét, miközben hatalmas kődarabok záporoztak rá. Lucy
kétségbeesetten zokogott, Ethan és Meredith egyszerre
kiáltották a nevét. Ross felállt, és megrökönyödve látta,
mekkora károkat okozott a detonáció.

A  párkány, ahol Ethan és Lucy állt, érintetlen maradt,



de köztük és a szikla között, ahol Ross állt, hatalmas
szakadék tátongott. Egy két méter széles és négy méter
mély árok futott végig a kőfejtő alján, és így a gyerekek
egy elszigetelt szikladarabon rekedtek.

Ross elnézett mindkét irányba, aztán az újonnan nyílt
szakadékba. A  gránittömbök egészen meredeken
hasadtak meg. A  szakadékon kívül a másik út a
gyerekekhez az lett volna, ha visszamegy a bánya déli
csücskébe, felmászik a kerítésig, körbemegy, majd a
szakadék másik oldalán visszaereszkedik a mélybe.

–  Figyeljetek rám! – kiáltott oda Ross. – Le kell
ugranotok!

Meredith végignézte az egészet – látta, hogyan jut át a
köveken Ross, hogyan mászik fel óvatosan Lucyhoz és
Ethanhez, és látta azt a pillanatot is, amikor a kőhegy
egyszerűen eltűnt Ross lába alól. Amint a férfi eltűnt a
szeme elől, utánakiáltott, és megpróbált úgy helyezkedni,
hogy lássa, de a lábába hasító éles fájdalomtól kis híján
elvesztette az eszméletét. Minden erejét összeszedte,
aztán csak azt látta, hogy egy mély szakadék vágja ketté a
bánya alját, és a gyerekek a túloldalon ragadtak.

El sem tudta képzelni, hogyan tudna Ross visszamenni
a falhoz, és kimászni a létrán az újabb detonáció előtt.
Igaza volt Rossnak: csak úgy lehet megmenteni Ethant és
Lucyt, ha leugranak, ő pedig elkapja őket. Ethan meg fogja
tenni, amit a nagybátyja kér tőle. De Lucy – nos, Lucy nem
fog leugrani. Az ugráshoz akkora bátorságra lenne



szükség, amekkora soha nem volt meg a lányában.
Meredith szemébe könnyek gyűltek.
– Lucy! – kiáltotta. – Fogadj szót!
Lucy és ő itt fognak meghalni, a kövek alá temetve. Azt

kívánta, bárcsak átküldhetne a lányának egy kis
bátorságot. Amikor épp maga elé képzelte, hogy a
rettenthetetlen erő a lánya felé szárnyal, Meredith arra
lett figyelmes, hogy Lucy hátrál egy lépést, nekifut, és a
levegőbe repül.

Lucy olyan lendülettel érkezett Ross karjai közé, hogy
mindketten a földre gurultak. Most, hogy biztonságban
volt, Lucy el sem akarta engedni Rosst, aki örömében
puszit nyomott a kislány homlokára – nem gondolta
volna, hogy Lucy még Ethan előtt rászánja magát az
ugrásra.

–  Megvagy – súgta a hajába, miközben Lucy a vállán
zokogott. – Most már jól vagy. – Lefejtette magáról a
kislány karját. – Most Ethant is el kell kapnom, rendben?

–  Rendben – szipogott Lucy. Átölelte a térdét, és
reszketve hajtotta le a fejét.

Ross felkelt, és tölcsért formált a kezéből.
– Gyere, Ethan, elkaplak!
Látta, hogy az unokaöccse bólint, végigfut a kis

párkányon, amilyen gyorsan csak tud, és elrugaszkodik.

Ethan Superman volt, repült, és semmi – semmi – nem
akadályozhatta meg abban, hogy megmentse a világot,



vagy legalábbis önmagát. Csukott szemmel nem is kellett
figyelnie, milyen messze áll Ross bácsi, és nem kellett
látnia a törött fogú sziklákat, amelyek a mélyben vártak
rá. Messzire nyújtotta az ujjait, és hang nélkül kántálta
magában: madár vagyok; repülő vagyok; már ott is
vagyok.

Amikor az ujja valami keménynek ütközött, nagyot
pislantott, és látta, hogy a nagybátyja karjai közé érkezett.
Erősen Ross bácsiba kapaszkodott, és eleredtek a könnyei,
de olyan sebesen, hogy megszólalni sem tudott. A  lába
lecsúszott Ross lábán, és végül megállt a földön.

– Ezért – kapkodta a levegőt Ross – büntetést érdemelsz.
És ebben a pillanatban kicsúszott a lábuk alól a talaj.

Ross érezte, ahogy leszánkáznak a hasadék meredek
oldalán, és úgy fordult, hogy ő fogja fel az ütés erejét.
Ethan ráesett, mire a hátába és a lábába nyomódtak az
éles kövek.

–  Gyere, kelj fel! – nógatta Ethant, és felsegítette az
unokaöccsét. – Jól vagy?

Ethannek a torkán akadtak a szavak, de bólintott. Ross
felsandított.

– Lucy! – kiáltotta. – Merre vagy?
Felettük, a sziklaperemen egy apró, koszos arc jelent

meg, amelyen sűrű könnyek csorogtak végig. Ross
felnézett a meredek sziklafalra – egyedül még fel tudott
volna mászni, mert volt néhány kapaszkodó, de Ethant
cipelve biztosan nem. Lucy pedig nem volt elég erős, hogy



felhúzza őket.
– Ethan, szükségem lesz a segítségedre – mondta Ross. –

A  vállamra veszlek, és egyedül felmászol a fal tetejére.
Lucy! – kiáltotta. – Amikor Ethan odaér hozzád, fogd meg
a kezét, rendben?

Várta Lucy válaszát, de ő nem szólt semmit. Ross onnan
lentről már nem is látta, hol lehet a kislány. Ha azonban
tovább várnak, jöhet még egy robbanás, és akkor elvész a
lehetőség, hogy kikecmeregjenek innen.

–  Gyerünk! – szólt oda Ethannek, majd lekuporodott,
hogy a fiú a vállára mászhasson. – Mire felérsz, Lucy is ott
lesz.

Lucy annyira reszketett, hogy alig kapott levegőt. Látta,
ahogy kifordul magából a világ: a hajnal beszürkült, a
szilárd talaj eltűnt, az édesanyja a kőszikla fogságába
szorult. Ross és Ethan a szakadék mélyére került, ő pedig
ott volt fent, és semmi nem úgy volt, ahogyan lennie
kellett volna. A karját a fejére szorította, mintha így véget
vethetne ennek a rémálomnak. Ez már korában is
működött – ha az ember nem akarja látni, ami a szeme
előtt van, akkor egyszerűen becsukja a szemét.

– Lucy! – Ez Ross hangja volt. Arra kérte, hogy húzza fel
Ethant. De ez azt jelentené, hogy a szikla szélére kellene
mennie, oda, ahonnan az imént szakadt le egy jókora
darab. És erre egyszerűen nem tudta rávenni magát.

–  Hé! – Ethan keze egyszer csak megjelent a hasadék
szélén. – Hé, Lucy, hol vagy? Ross bácsi, Lucy nincs itt!



– Lucy!
Lucy befogta a fülét. Minden hamarosan véget ér, az

egész véget ér, és amikor felébred, otthon lesz az
ágyában, a napfény beszűrődik majd az ablakon, és nem
kell félnie a szellemektől.

Igaz, most már amúgy sem kell félnie a szellemektől.
Lucy felemelte a fejét, és leengedte a kezét. Bátornak
lenni nem azt jelenti, hogy az ember nem fél, hanem azt,
hogy hiába fél, attól még megteszi, amit meg kell tennie.

Lucy a szikla pereméhez araszolt, csak akkor torpant
meg egy pillanatra, amikor a tenyere alól egy kis kavics a
szurdokba esett. Nagyot nyelt, átnézett a peremen, és
meglátta Ethant, aki nem sokkal lejjebb úgy kapaszkodott
a sziklafalba, akár egy pók.

Lucy hasra vágta magát, és arcát a kőnek nyomta.
Aztán kinyújtotta a jobb kezét, azt, amelyik közelebb volt
Ethanhez. Érezte, hogy az ujjaik összeérnek, aztán
egymásba csúsznak, mint a kulcs a zárba.

Lucy nem tudta megemelni Ethant, inkább csak erősen
tartotta. Ethan apránként felkapaszkodott Lucy karján,
majd megragadta a vállát, és feltornázta magát a
peremre.

Egymásra néztek, zihálva, egymás levegőjét kapkodva.
– Lucy – szólalt meg Ethan olyan rekedtes hangon, hogy

az ember könnyen elképzelhette, milyen férfi válhatna
belőle, ha esélyt kapna rá.

Lucynak sikerült halvány mosolyt erőltetnie magára.
– Mi tartott ilyen sokáig? – suttogta.



Ross a hátán cipelte Lucyt, Ethant pedig lépésről lépésre
vezette, miközben körültekintően haladt előre a törmelék
és a kövek között a bánya túloldalán lévő létrához.
Többször is irányt kellett váltania, miután a távolabbi
detonációk szüntelenül átrendezték a kietlen, sziklás
tájat. Soha, egy pillanatra sem jutott eszébe, hogy esetleg
nem jutnak ki, és ez elég erőt adott, hogy folytassa az utat.

A  bánya déli csücskéhez érve Ross feltette Lucyt a
rozsdás létrára, hogy kimászhasson, aztán Ethan is
követte őt.

– Hívjátok a 911-et! – adta ki az utasítást Ross. – Ha kell,
törjetek be az irodába!

Ethan bólintott.
– Te nem jössz?
– Még nem – felelte, és megszorította Ethan vádliját.
Ross visszabotorkált azon az úton, ahonnan jöttek, és

lázasan kereste a kőtömböt, amely foglyul ejtette
Mereditht. Már egy ideje nem hallotta a hangját – vagy
azért, mert Meredith nem kiabált, vagy azért, mert Ross
túlságosan elfoglalt volt, és nem hallotta. Olyan sok
kőtömb feküdt szanaszét a bánya alján, képtelenség volt
visszaemlékezni, melyik alatt fekszik. Felkapaszkodott
egy kisebb kőhalomra, és onnan megpillantotta a karját.

– Meredith! – kiáltotta, mire a nő magához tért.
– Lucy?
– Jól van. Kijutott.
Meredith nem látta ugyan, de a lába groteszk szögben

hajolt el a testétől. A  kő, amely alá beszorult a combja,



kétszer olyan széles volt, mint Ross, és olyan vastag, mint
a karja. Rossnak mindenképpen szüksége volt egy kisebb
kőre, hogy megemelje a tömböt, és kihúzza Mereditht,
mielőtt a hevenyészett támaszték összedől. Aztán
rögzíteni kell valahogyan Meredith lábát, hogy a vállára
vetve elcipelhesse őt is a kijárathoz, ahogy Lucyval tette.

– Menj, hívj segítséget, Ross! – sírt Meredith.
– Én vagyok a segítség. – Keresett valamit, bármit, ami

segíthet megemelni a sziklát. – Megpróbálom leemelni
rólad.

Meredith reszketett a fájdalomtól és az ijedtségtől.
– Menj vissza!
Ross megpróbálta megemelni a követ, de az meg sem

moccant. A távolban felhangzott egy újabb sípszó, amely
egy újabb robbanássorozatra figyelmeztetett. Ross
lázasan nézett körül, hátha meglátja a dinamitot vagy a
detonátort. A tekintete Meredithre siklott, és tisztán látta
maga előtt az igazságot.

Nem tudja megmenteni.
Ross lehajolt, és félresimította Meredith haját az

arcából.
–  Csitt – súgta oda, és valahol tőle balra egy robbanás

rázta meg a földet.
–  Ross, menj! Kérlek! – Meredith keservesen sírt. –

Tudnom kell, hogy épségben kijutottál.
Ross mosolyt erőltetett magára.
–  Hányszor kell még elmondanom? Nem tudok

meghalni.



Meredith megfogta Ross kezét, és ettől az apró
mozdulattól meginogtak az alattuk lévő kövek. Ross
elvesztette az egyensúlyát, és Meredith feje mellett térdre
esett. Ebben a pillanatban mindkettőjük szeme megakadt
egy kis piros csövön, tőlük úgy egyméternyire.

Ross átugrotta a követ, amely fogva tartotta Mereditht,
megragadta a dinamitrudat, és futásnak eredt a bánya
belseje felé, át a törött köveken, át a csipkézett szélű
gránittömbökön. Abban a pillanatban semmi más nem
számított, csak az, hogy a lehető legtávolabb kerüljön
Meredithtől, mielőtt a számítógép beindítja a robbantást.

A  robbanóanyag égette a tenyerét. Mielőtt elengedte
volna, mielőtt a száz napnál is forróbb robbanás
lerombolta volna a helyet, ahol állt, Ross előtt egy pillanat
erejéig minden kristálytiszta lett. Megmentette Mereditht,
mindenkit megmentett. Talán ezzel jóvátette az egész
életét. A robbanás ereje a levegőbe repítette, és fejjel egy
érdes sziklának csapódott. Amikor végre talált valamit,
amiért érdemes élni, Ross rádöbbent, hogy mégsem
legyőzhetetlen.

Mire Eli és Shelby megérkezett, az első mentőautók már
el is mentek. A kőfejtő környékén mindenütt egyenruhás
rendőrök nyüzsögtek, többen a szomszédos városokból
érkeztek, és azon dolgoztak, hogy megfelelően elkerítsék
a helyszínt. Egy másik nyomozó épp az Angel Gránitfejtő
tulajdonosait hallgatta ki, akik a céges ügyvédjükkel
együtt nem sokkal korábban érkeztek. Senki nem tudta,



hova tűnt Az Thompson, az éjjeliőr; a távolléte miatt őt
volt a legkönnyebb hibáztatni.

Eli az egyik mentőshöz sietett.
– A gyerekek. Hol vannak a gyerekek?
–  Jól vannak. Horzsolásokkal megúszták. A mentő már

bevitte őket a kórházba.
Érezte, hogy Shelby megrogy mellette, ezért hamar

átkarolta, hogy megtámogassa. Odasimult hozzá, és a
fülébe sugdosott. A  szavainak ugyan nem sok értelmük
volt, de Shelbynek legalább volt mibe kapaszkodnia.

– Indulhatunk? – kérdezte Shelby. – Elmehetünk most a
kórházba?

Eli azonban nem felelt, mert a korlátnál kisebb
felfordulásra lett figyelmes. Három tűzoltó óvatosan a
sziklaperem fölé emelt egy hordágyat, rajta az
összezúzott, véres Meredithszel.

–  Te jó ég! – sóhajtotta Shelby, amikor látta, hogy az
eszméletlen Mereditht a várakozó mentőautóba tolják.
Aztán a szeme megakadt Ross autóján, és megragadta az
egyik mentős kabátját.

– Hol van az öcsém? Hol van az öcsém? – A mentős nem
felelt, de Shelby nem hagyta annyiban. – Ross Wakeman.
Itt kell lennie valahol.

Néma csend borult rájuk. Senki nem felelt, és
Shelbynek ez a válasz elég is volt.

–  Nem! – kiáltott fel térdre rogyva, Eli ölelésében. –
Nem!

–  Ross a kórházban van – mondta határozottan Eli,



aztán a mentősökhöz fordult. – Igaz?
– Igen, a kórházban van.
–  Na látod! – Eli felsegítette Shelbyt, és óvatosan a

terepjárójához vezette. – Elmegyünk Ethanhez. És
Rosshoz.

– Rendben – felelte Shelby a könnyein át. – Rendben.
Eli becsukta az ajtót, és amikor megkerülte a kocsit, az

egyik mentős megkocogtatta a vállát.
– Ööö… nyomozó úr. Az a fickó…
– Kórházban van – ismételte Eli.
– Igen, de az csak formalitás – világosította fel a mentős.

– Már halott volt, amikor odaértünk hozzá.

Ross vezetett, Aimee pedig az anyósülésen ült.
– Fülöp-szigetek – szólalt meg Ross.
Aimee egy kicsit gondolkodott.
– Kirgizisztán.
Ross le sem tudta venni a szemét Aimeeről, mintha jó

ideje nem látta volna, bár tudta, hogy ez nem lehet… Soha
nem töltöttek el egymás nélkül három napnál többet, és
ez is csak akkor fordult elő, amikor Aimeet éjszakai
műszakra osztották be a kórházban. Ross azon kapta
magát, hogy egy-egy pillanatra az út helyett Aimee
állának finom körvonalát, a szeme színét vagy a tarkóját
nézi, ahol a hajfonata a bőréhez ér.

– New York – motyogta.
– Ross, ne már, még egy K? – forgatta a szemét Aimee.
–  Tizenöt évig ültél az iskolapadban, csak konyítasz



valamennyire a földrajzhoz!
– Jó, akkor Kagosima.
Ross elvigyorodott, és kinézett a szélvédőn. Gyorsan

hajtottak, és kint zuhogott az eső, de megesküdött volna,
hogy az út szélén egy ismerős alak sétál – a régi óvónője.
Az a sárga pulóver volt rajta, amire Ross még mindig
emlékezett. A  visszapillantóban még egyszer meg akarta
nézni, de már eltűnt.

– Amszterdam – mondta.
Aimee keresztbe tette a lábát az ülésen. Nem volt rajta

cipő – soha nem szeretett cipőben utazni.
– Mennyország.
– A mennyország nem egy hely.
– Dehogyisnem – ellenkezett Aimee.
Ross felvonta a szemöldökét.
– És ezt te honnan tudod ilyen biztosan?
Ross a visszapillantó tükörbe nézett, és kis híján

félrekapta a kormányt: mögötte, az út túloldalán az anyja
állt. Azt a gyöngyökkel díszített pulóvert viselte, amelyre
Ross még gyerekkorából emlékezett. Az ölében ülve
számtalanszor forgatta az ujjai között a gyöngyöket. Az
anyja rámosolygott, és integetett.

Az édesanyja 1996-ban halt meg. Az óvónője még annál
is régebben. És amikor Aimee meghalt, Kirgizisztán még a
Szovjetunió tagállama volt.

A mennyország nem egy hely.
A  következő kanyarnál hirtelen egy vontatót

pillantottak meg, amely az ő sávjukban közeledett feléjük.



–  Ross! – kiáltott Aimee, mire Ross balra kapta a
kormányt, a szembejövő sáv felé, és már túl későn vette
észre, hogy ott egy személyautó száguld feléjük, amelyet
egészen addig eltakart a hatalmas vontató.

A  szélvédő üvege berobbant, a kerekek fülsiketítően
csikorogtak a vizes úton, és a két autó éles, fémes
csattanással ütközött egymásnak. Ross a felborult kocsi
mellett terült el a földön. A  vontató az út menti árokba
fordult, a sofőr a dudára borult, így a dudaszónak nem
akart vége szakadni. Ross feltépte az ajtót, benyúlt, és
kicsatolta Aimeet.

Aimee válla megsérült, a blúzát vér áztatta, de a szív
alakú, bársonyos arca csodaszép volt. A  hajfonata
kibomlott, mert az erős ütés hatására elszakadhatott a
hajgumi. A  haja úgy terült szét a mellkasán, akár egy
finom selyemkendő.

– Aimee – motyogta. – Ó, istenem!
Ross leült, az ölébe vonta Aimeet, és sírva fakadt, ahogy

az emlékek sokasága rázúdult. Félresöpörte Aimee eső
áztatta haját az arcából.

– Nem engedlek el. Nem hagylak itt.
Aimee résnyire nyitotta a szemét.
– Ross – nyögte, és elnézett Ross válla fölött. – Meg kell

tenned.
A  sok-sok év alatt Ross nem emlékezett ezekre a

szavakra, holott Aimee szavai felmenthették volna a
bűntudat alól, amiért nem volt mellette a halála
pillanatában. Még szorosabban ölelte őt, de hirtelen



valaki ott állt mögötte, és éppolyan erővel igyekezett
rávenni, hogy álljon fel, mint amilyen erővel ő maradni
akart.

Dühösen megfordult, és Liával találta szemben magát.
A  karjai közt Aimeevel, a háta mögött Liával Ross

mozdulatlanná dermedt. Ez maga volt a pokol, a
legszörnyűbb rémálom. Mindkettőjüknek szüksége volt
Rossra, és mindkettőjüknél ott volt a fél szíve.
Melyiküknek segítsek? – gondolta. És melyiküket veszítsem
el?

Lia felrángatta, majd odahúzta a kis autóhoz, amely a
balesetben az oldalára fordulva a korlátnak csapódott.
Ross megpróbálta kihúzni magát Lia szorításából, hogy
visszamehessen Aimeehez, mert biztos volt benne, hogy
ez egyfajta próbatétel, amelyet teljesítenie kell.

De addigra a másik kocsihoz értek, és már nem is látta
Aimeet. Idegesen kitépte a karját Lia kezéből, és kinyitotta
a totálkárosra tört, zöld Honda ajtaját. A  kormány mögé
szorulva egy test feküdt az oldalára dőlve. Ross
benzinszagot érzett; tudta, hogy a jármű bármelyik
pillanatban lángba borulhat.

A beragadt biztonsági övvel babrált.
– Aimee! – kiáltotta hátra a válla fölött. – Jövök! Tarts ki!
Még egyszer megnyomta a gombot, és most végre

kiszabadult az öv. Mindkét kezével benyúlt, és kihúzta a
roncsból az eszméletlen sofőrt, majd odébb vonszolta, az
út menti fák közé.

A  következő pillanatban fényes robbanást látott, és a



kocsi lángba borult.
Kisvártatva szirénák közeledtek, és a kocsi lángjait

hamar eloltották a tűzoltók. Amikor egy mentős odasietett
hozzá, Ross megragadta a karját.

–  Van a másik autónál egy nő, akinek segítségre van
szüksége – hadarta.

–  Igen, a kollégámnak gondja van rá. – A  mentős Ross
mellé térdelt. – Őt hogy hívják?

Rossnak fogalma sem volt; nem ismerte az illetőt.
Lenézett a sérültre, akinek az arcát megvilágították a
villogó fények, épp, ahogy kilenc éve is tette. És épp, mint
akkor, a sofőr homlokán most is egy csúnya seb
éktelenkedett, és vér borította az arcát meg a fekete
ruháját. De ez alkalommal Ross látta az arcát – igazán
látta –, és így minden egészen más volt. Istenem!

– A neve – felelte rekedten Ross – Meredith.

F. Juniper Smugg pontosan huszonhét napja volt rezidens
a burlingtoni Fletcher Allen Kórházban. Most épp a
sürgősségi osztályon volt gyakorlaton, de amúgy a
bőrgyógyászat és a plasztikai sebészet érdekelte. Ha
ezeket a szakterületeket választja, nem kell élet-halál
kérdésekről döntenie, magánrendelőt nyithat, és nem kell
nap mint nap meglepetésekkel szembesülnie a megyei
kórházban. Ennek ellenére kész volt megfizetni a
karrierje árát, ezért is vállalta el szívesen, hogy leviszi a
holttestet a boncterembe. Különös, mi mindent megtettek
a fickóért, amikor behozták – kiütötték a szívét,



intubálták  –, pedig bármelyik orvostanhallgató
megmondhatta volna, hogy már érkezéskor egy szikrányi
élet sem volt benne.

Juniper egyedül volt a liftben. Megnyomta a gombot,
megvárta, amíg becsukódik az ajtó, majd a tükör felé
fordult, és hangosan énekelve rázni kezdte magát a
Smash Mouth rockszámának dallamára. Épp a refrénnél
tartott, amikor egy kéz megragadta a karját.

A hordágyon fekvő halott egyszer csak felült.
– Fogja már be! – mordult rá a halott fojtott hangon.
Amikor a lift ajtaja a boncteremhez érve kinyílt, a

halott egyenesen állt, a rezidens orvos pedig előrebukva
terült el a hordágyon.

–  Valaki segítene? – szólt oda Ross a kővé vált
személyzetnek. – Ez az alak beájult.

Miután Az Thompson holtteste kisodoródott a Champlain-
tó partjára, úgy volt, hogy huszonnégy órán belül
eltemetik az indián hagyományok szerint. Winks
Champigny, aki az abenakik szóvivőjeként lépett fel, azt
javasolta, hogy Az Thompson földi maradványait az Otter
Creek Pass és a Montgomery Road kereszteződésénél
elterülő, újonnan megszerzett telken helyezzék örök
nyugalomra. Thompsont az oldalára fektetve, kelet felé
nézve temették el, hogy jobban lássa a napfelkeltét.

A  következő hónapok során a semmiből egy gyönyörű
kert nőtt a sír körül – voltak ott télen is dúsan termő
szederbokrok, fehér kálák, amelyek virága még a hó alól



is előtűnt, magyal és borostyán, amelyek egész évben
buján zöldelltek. Idővel ez lett a szerelmespárok kedvenc
találkahelye, mert szerették a meghitt hangulatot, és azt,
hogy itt még decemberben is finom rózsaillat tölti be a
levegőt. Sokan azért jöttek ide, mert szívesen figyelték a
fekete hajú fiút és a szőke lányt, akik boldogan
kergetőztek a vadvirágok között, és addig etették egymást
az érett szederrel, amíg az ajkuk és az ujjuk vérvörös nem
lett.

Eli alig tudott elszabadulni aznap este. Rengeteg
papírmunkát kellett elvégeznie, és el kellett indítani az
egyeztető eljárást a kőfejtő tulajdonosaival. Most már
csak arra vágyott, hogy odabújjon Shelby mellé, és a
következő évezredig fel se ébredjen.

Igaz, most már abban sem volt biztos, hogy Shelby
egyáltalán látni akarja őt vagy bárki mást.

Eli ott ült Shelby mellett a kórházban, és vigasztalta
egészen addig, amíg végül Shelby felszegett fejjel ki nem
jelentette, hogy haza kell mennie intézkedni. Eli
feltételezte, hogy a temetés előkészületeire utal, de érezte,
hogy Shelby falakat von maga köré, és nem hagyja, hogy
bárki gondoskodjon róla. Ez rettentően elkeserítette Elit.
Azt tervezte, hogy lezuhanyzik, és átmegy hozzá, akár
tetszik neki, akár nem.

Hazaérve be akarta dugni a kulcsát a zárba, de
legnagyobb meglepetésére az ajtó nyitva volt. Eli
mindenre felkészülve lépett a házba, de a konyhában



nem betörőt talált. Shelby állt ott, a keze egy jókora tál
lisztben.

– Betörtem egy zsaru házába – mondta remegő hangon.
Eli szorosan átölelte, és csókot nyomott a feje búbjára.
– Sajnálom. Annyira nagyon sajnálom!
Shelby elsírta magát, és amikor megtörölgette a szemét,

fehér csík maradt az arcán.
–  Képtelen voltam otthon maradni. Egyszerűen nem

tudtam felhívni a temetkezési vállalkozókat. Újságírók
hívogatnak egyfolytában, de hallani sem bírom a
hangjukat. Az orvosok a kórházban valami olyan szert
adtak Ethannek meg Lucynak, amitől sokat alszanak,
szóval elhoztam ide a gyerekeket, beadtam nekik a
gyógyszert, és lefektettem őket. Készítettem egy kis levest
is. Meg kenyeret. A  telefon is csörgött egyszer, de nem
vettem fel… és megetettem a kutyát.

Shelby összevissza beszélt, de Eli minden szavát értette.
Elringatta a karja közt, és elképzelte kezének fehér
lenyomatait a zakója hátulján. Úgy nézhetnek ki, mint
azok a kísértetkezek, amelyeket a régi Pike-rezidencián
látott a tükörben. Shelby Eli ingébe törölte az orrát.

– Elmegyek, ha szeretnéd.
– Ne menj el! – suttogta Eli. – Soha többé.

Meredith egyáltalán nem hasonlított Liára. Ross már
maga sem tudta, hogyan láthatott bármilyen hasonlóságot
kettőjük között. A szeme távolabb ült, és a haja tapintása
is egészen más volt. A  bőre ugyanolyan bársonyosnak



tűnt, de Ross nem akarta megérinteni az arcát, nehogy
felriassza álmából.

Mereditht megoperálták. Összeillesztették és
összeszegelték a csontjait, aztán telenyomták
fájdalomcsillapítókkal – Rosst csak azért engedték be a
kórterembe, mert a kórházi személyzet közül senki nem
merte megtagadni egy olyan ember kérését, aki órákkal
korábban még halott volt.

Ross először Shelbyt akarta megkeresni, no meg Ethant,
de ők már hazamentek, Lucyval együtt. Amikor azonban
otthon hívta őket, senki nem vette fele a telefont, sőt még
az üzenetrögzítő is ki volt kapcsolva. Ezek után Elit hívta
volna, de ha valaha tudta is, most már nem emlékezett az
otthoni számára. A  neurológus szakember, aki
megvizsgálta Rosst, miután a fejsérüléseit ellátták és a
sebeit összevarrták, előrebocsátotta, hogy az
emlékezetével gondok lehetnek – elképzelhető, hogy
bizonyos emlékek már soha többé nem jönnek elő.
Rossnak például semmiféle emléke nem volt arról, hogy
mit csinált, mielőtt Shelbynél rátalált Meredithre, aki épp
kétségbeesetten kereste a gyerekeket. Még arra sem
emlékezett, hogyan szerezte a halvány, fehér,
pókhálószerű hegeket a csuklóján.

Amire viszont emlékezett, az Lia arca volt. Korábban
akár meg is halt volna, hogy újra lássa – és nagyon úgy
tűnt, végül meg is tette. Olyan élesen látta őt és Aimeet is,
mintha ott álltak volna az orra előtt. Ross tudta, hogy
velük maradhatott volna ott, ahol most voltak – akárhol is



volt az a hely. Nagyon szerette volna átölelni Aimeet, és
nagyon szerette volna követni Liát a világ végére is… de
még ennél is jobban szeretett volna együtt lenni a
nővérével. És az unokaöccsével. És talán Meredithszel.

Ross oly sok éven át keresett valamit, és nem jött rá,
hogy amit végül az ember megtalál, talán nem is olyan
fontos, mint maga a keresés. Az ember életét nem a halála
pillanata határozza meg, hanem az élete számtalan
pillanata.

Ross látta, hogy Meredith arcán könnycsepp gördül
végig. A  szeme résnyire nyílt, és nagy nehezen Rossra
hunyorgott.

– Lucy – súgta.
– Jól van.
Amint Meredith fejében összeálltak az emlékek,

megrökönyödve nézett Rossra. A  lábába nyilalló
fájdalomtól felkiáltott, mire Ross megfogta a kezét, hogy
megnyugtassa.

– Te szellem vagy.
– Már nem – mosolygott rá Ross.
–  A  dinamit a kezedben robbant fel… láttam… Azt

mondták… meghaltál – tette hozzá ellágyulva.
Megpróbált felülni, de ahogy megmozdult a lába,

fájdalmasan összerándult az arca.
–  Csak feküdj nyugodtan! – Ross az arcát nézte, a

homlokán lévő halvány heget, amelyet eddig észre sem
vett. – Az a lábad tört el, amelyiket már a balesetednél is
összetörtél. Hat helyen. A  lábszárcsontodat és a



sípcsontodat is több helyen össze kellett szegelni.
Ross feltételezte, hogy Meredith majd azt hiszi, az

orvosoktól tudta meg a kórtörténetét, de a nő emlékezete
meglepően élesen működött.

–  Soha nem meséltem neked a régi balesetemről –
jegyezte meg gyanakodva.

Ross letelepedett az ágy szélére.
– Egy zöld Hondát vezettél, és fekete ruha volt rajtad –

mondta halkan Ross. – És megvágtad magad… itt. – Ross
Meredith homlokára mutatott. – A cipődet pedig meg sem
találták.

–  Csak azt ne mondd, hogy valamiféle médium vagy –
sóhajtott erőtlenül Meredith.

– Nem. Azt mondom, hogy ott voltam.
Ross Meredith szemébe nézett, amíg azt nem látta, hogy

a Meredith emlékezetében mélyen eltemetett emlékszikra
lángra gyúl, és a szeme tágra nyílik.

–  Kétszeresen is Superman – szólalt meg Meredith
kábultan, és megfogta Ross kezét.

Ross várt, amíg Meredith légzése egyenletessé vált,
majd az ujjait az ő ujjai köré fonta.

– Talán – ismerte el.

Ethan a kórház előtti padon lóbálta a lábát, és azt figyelte,
mikor kapják el Lucyt, aki a szemerkélő esőben a másfél
méter magas kőfal tetején sétált végig a biztonsági őr
látóterén kívül. Amikor Lucy a fal végéhez ért, még
csinált egy kecses ugrást, akár egy profi tornász a



gerendán, leugrott, és pontosan az őr háta mögött ért
földet, akit ezzel halálra rémített.

Az őr mérgesen hátrapördült, Lucy édes Shirley
Temple-mosolyától azonban rögtön megenyhült.

Az elmúlt hónap során Lucy valódi kisördög lett.
Folyton tetőkre mászott, menet közben kidugta a fejét a
kocsiból, és a videotékából is a legvéresebb láncfűrészes
filmeket vette ki. Ethan tudta, hogy az ő hibája: szörnyet
teremtett. Az agyturkász, akihez mindkettőjüknek járnia
kellett valami poszttraumás stressz szindróma nevű dolog
miatt, azt mondta, hogy Lucy így reagál a halálközeli
élményre. De Ethan tisztában volt vele, hogy nem erről
van szó.

Lehúzta a karján a pólója ujját, és mélyen a szemébe
húzta a baseballsapkát. A  kórház előtt ülve nem érezte
magát mutánsnak, hiszen itt mások is mindenféle rájuk
aggatott csövekkel és zacskókkal jártak-keltek. Ráadásul
most már nem is ő volt a családban a legfurcsább szerzet.
Ez a megtisztelő cím Ross bácsié lett, akinél
megállapították a klinikai halál beálltát, mégis él és virul.

Ross bácsi remekül érezte magát, és erről be is számolt
mindenkinek Oprah-tól kezdve Larry Kingen át Billy
Graham tiszteletesig a kórházi kórterméből közvetített élő
adásban. Végül ma engedték ki egy hónapnyi megfigyelés
után. A  megfigyelésre nem igazán miatta volt szükség,
inkább az orvosok miatt, akik egymás után vizsgálgatták,
azon tanakodva, hogy térhetett egyáltalán vissza az
életbe. Mereditht vele egy időben engedték ki. Ethan



anyukája és Eli bement értük az épületbe.
Ethan jó néhányszor meglátogatta a nagybátyját a

kórházban, és addig tanítgatta, amíg öt pókerjátszmából
már legalább egyet megnyert. És amikor épp nem
pókereztek, sokat beszélgettek. Ethan nem akart hiú
reményeket táplálni, de gyakran eltűnődött, hogy ez a
csoda vajon egy egyszeri jelenség, vagy talán valami, amit
az ember továbbadhat mondjuk a következő
nemzedéknek.

Az utolsó látogatásakor a nagybátyja megengedte, hogy
megegye az egész zöld zseléjét meg a tésztalevesét, aztán
átkísérte Meredith kórtermébe. Meredith elmondta
Ethannek, hogy a DNS-e ugyan nem képes megjavítani
önmagát, de New Yorkban vannak olyan tudósok, akik
feltaláltak egy krémet, amelyik helyrehozza a már
létrejött DNS-károkat. És Meredith laborjában a
munkatársai a génhelyettesítő terápián dolgoznak, amely
idővel végleges megoldást nyújthat az XP-re.

Ki tudja, hátha egy családon belül kétszer is
megtörténhet a csoda? Végtére is ez családi örökség.

– Hé, azt figyeld! – Lucy oldalba bökte a könyökével, és
a távolba mutatott. – Milyen fura!

Dupla szivárvány volt, az egyik a másik íve alatt futott.
De csak a szivárvány bal fele látszott, amely felívelt, aztán
félúton beleolvadt a szürkéskék égbe.

A  szivárvány jobb fele sem hiányzott. Ethan ebben
biztos volt, jóllehet sem ő, sem Lucy nem látták. Ez nem
képzelgés, még csak nem is varázslat, egyszerűen így



működnek a természet törvényei. Végtére is, ha tudjuk,
hogy valaminek egy része létezik, akkor a józan ész azt
diktálja, hogy valahol ott kell lennie a többi részének is.



Köszönetnyilvánítás

Szellemekben hinni kicsit hasonlít a terhességhez: az
ember vagy terhes, vagy nem az, nincs köztes állapot.
Ezért amikor nekiálltam életre kelteni Ross Wakeman
alakját, tudtam, hogy olyan emberekre lesz szükségem,
akik nemcsak hisznek a szellemekben, de azt is el tudják
mondani, miért. Nagy szerencsém, hogy kapcsolatba
kerültem az Atlantic Paranormal Society tagjaival –
elsősorban Jason Haweszal és Grant Wilsonnal, akik
elvittek magukkal szellemvadászatra, és meggyőztek,
hogy a világ nem csak abból áll, amit a szemünkkel
látunk, valamint Andy Thompsonnal, aki elmagyarázta,
mit jelent érzékenynek lenni. Olyan lenyűgöző dolgokat
tanultam tőlük, hogy ezen kívül talán még egy
szellemtörténet is kitelne belőlük. Már csak azért is
érdemes lenne még egy könyvet írnom a témában, hogy
egy kicsit több időt tölthessek velük.

Ígéretemhez híven: köszönet a Women Who Luv Books
hölgytagjainak, akik lelkesen segítették a munkámat, és a
címadásban is közreműködtek: Lori Maurillo Thompson,
Sherry Fritzsche, Sandy Langley, Joyce Doherty, Laurie
Barrows, Connie Picker, Sara Reynolds, Nancy Martin,
Claudia Kari, Pamela Leigh, Suzy Sabolis, Linda Shelby,



Carol Pizzi, Diane Meyers, Karen Sokoloff és M. J. Marcks.
Hálás köszönettel tartozom a megszokott

szakembergárdámnak: dr. Elizabeth Martin, Lisa
Schiermeier, dr. David Toub, dr. Tia Horner, akikhez most
még két specialista csatlakozott: dr. Aidan Curran és dr.
Daniel Collison; a jogi szakértőimnek: Jennifer Sternick,
Andrea Greene Goldman, Alan Williams és Allegra
Lubrano; és a bűnüldözési gurumnak, Frank Moran
nyomozó hadnagynak. Különösen hálás vagyok Claire
Demarais rendőrnyomozónak a Rhode Island-i állami
rendőrségtől, aki bevezetett az ujjlenyomat-vizsgálat
világába. Sindy Follensbee, köszönöm a villámgyors
gépelést. Rebecca Picoult très vite elvégezte a francia
fordítást, és eljött velem a Massachusettsi Kortárs
Művészeti Múzeumba; Jane Picoult, Steve Ives és JoAnn
Mapson mindannyian elolvasták a kéziratot, és
lelkesítettek, hogy el ne kényelmesedjem. Aimee Mann a
zene nyelvén fogalmazta meg Ross fájdalmát, és segített,
hogy én mindezt az irodalom nyelvére fordítsam. Az
ügynökömnek, Laura Grossnak szeretném kifejezni
hálámat az egy évtizedes szolgálataiért, remélem, még
harminc vagy negyven évig dolgozhatunk együtt!
Mindent köszönök Laura Mullennek és Camille McDuffie-
nek, akik csodálatos olvasóközönséget találnak a
könyveimnek. Nagy köszönet mindenkinek az Atria Books
csapatából, amiért mindannyian éppannyira
beleszerettek ebbe a könyvbe, mint én – külön kiemelném
Judith Currt, Karen Mendert, Sarah Branhamet, Shannon



McKennát, Craig Hermant és Paolo Pepét. Az Atriánál
dolgozó szerkesztőm, Emily Bestler nemcsak hihetetlenül
ügyesen ösztönöz, hogy túlszárnyaljam magam az írás
terén, hanem egyben igaz barátom is, és a legjobb ember,
akit csak el tudok képzelni.

Végül nagy köszönet Kyle-nak, Jake-nek és
Samanthának, akik kénytelenek számtalan képzeletbeli
figurával osztozni az anyukájuk idején, és a férjemnek,
Timnek, aki a fő támaszom az életben.



A szerző megjegyzése

Ez a könyv a képzelet szüleménye, a Vermonti Eugenikai
Program azonban valóban létezett az 1920-as és 1930-as
években. A  történelmünknek ezt a fejezetét nemrég
fedezték fel újra, és továbbra is rengeteg fájdalmat és
szégyenkezést hoz felszínre a különféle kulturális hátterű
vermonti lakosság körében. A  Vermonti Eugenikai
Program dokumentumait jelenleg a vermonti Middlesex
állami levéltárában őrzik – ezekből az iratokból
számtalan idézet szerepel a könyv középső részében.

Spencer és Cissy Pike, Szürke Farkas, Harry Beaumont
és Abigail Alcott mind-mind kitalált szereplők, Henry F.
Perkins azonban valóban létezett. Nancy Gallagher a saját
honlapján – Vermont Eugenics: A  Documentary History
(www.uvm.edu/~eugenics) – elmondja, hogy Perkins a
Vermonti Egyetem zoológiaprofesszora volt, aki az
örökléstan kurzusához kapcsolódóan szervezte meg a
Vermonti Eugenikai Programot. Hitt abban, hogy a
kutatásnak, a felvilágosításnak és a törvényhozás
támogatásának köszönhetően csökkenthető a
legproblémásabb vermonti népesség létszáma. Jelentős
szerepet játszott abban, hogy 1931-ben elfogadták a
vermonti sterilizációs törvényt, és egészen 1945-ös

http://www.uvm.edu/~eugenics


nyugdíjba vonulásáig tanított genetikát és eugenikát a
Vermonti Egyetemen.

A  törvény hivatalos megnevezése „Törvény az emberi
faj jobbítását szolgáló önkéntes sterilizációról” volt,
ugyanakkor komoly kétségek merültek fel, mennyire volt
önkéntes a beavatkozás. Vannak bizonyítékok, hogy már
akkor is végre lehetett hajtani egy egyénen a sterilizációt,
ha két orvos igazolta annak szükségességét. Összesen
harminchárom államban fogadtak el ehhez hasonló
sterilizációs törvényt. A második világháborút követően a
háborús bűnökkel kapcsolatos bírósági tárgyalásokon a
náci tudósok azt állították, hogy a fajok kiirtásával
kapcsolatos tervük az amerikai eugenikai programokon
alapult.

Az 1960-as és 1970-es években az Amerikai Polgári
Szabadságjogok Uniója megtámadta a sterilizációs
törvényeket, és sokat sikerült is hatályon kívül helyezni.
A többi törvényt is átfogalmazták, hogy jobban védjék az
egyének jogait. Több állam is hivatalos határozatban
ítélte el az amerikai eugenikai mozgalmat, és sajnálatát
fejezte ki, amiért valaha teret engedett neki. Vermont
állam vezetése ezt soha nem tette meg.

Henry Perkins 1956-ban hunyt el, épp, amikor
felfedezték a DNS szerkezetét. A  reproduktív technológia
és a genetikai diagnosztika az eugenika új arcát képviseli.
Érdekes, hogyan ismétli magát a történelem: a Humán
Genom Projekt kutatásait Cold Spring Harborban végzik,
New Yorkban – pontosan ott, ahol 1910-ben a Kísérleti



Evolúciós Állomáson megalapították az Eugenikai
Nyilvántartó Hivatalt.

Azok számára, akik szeretnének többet megtudni az
eugenikáról, összeállítottam egy irodalomjegyzéket olyan
könyvekkel és dokumentumokkal, amelyeket az írás
során én is rendkívül hasznosnak találtam. Szeretnék
köszönetet mondani Fred Wisemannek, Charlie Delaney-
nek és Marge Bruchacnek, amiért bevezettek az abenakik
világába; Mike Hankardnak és Brent Readernek, amiért
segítettek az abenaki fordításokkal; illetve Joseph Alfred
Elie Joubertnek az Odonaki Indián Rezervátumból,
Kanadából, amiért hajlandó volt kijavítani a szövegben
szereplő abenaki mondatokat, és begyakoroltatta velem a
helyes kiejtést is. Nagy hálával tartozom Kevin Dannek,
aki 1986-ban összegyűjtötte a Vermonti Eugenikai
Program dokumentumait, és mindent megtett, hogy a
világ elé tárja ezeket. Megengedte, hogy felhasználjam az
iratokat, a saját feljegyzéseit és elméleteit, amelyek a
könyvem alapját képezik. Végül rendkívül hálás vagyok
Nancy L. Gallaghernek, aki örömmel átadta nekem
mindazt a felbecsülhetetlen értékű tudást, amit ő a
Breeding Better Vermonter: the Eugenics Project in the
Green Mountain State (Hogyan szülessenek jobb
vermontiak? Az eugenikai program a Zöld-hegység
államában) című könyvének írásakor szerzett. Azoknak
az olvasóknak, akik szívesen foglalkoznának behatóbban
is a témával, azt ajánlom, olvassák el az imént említett
könyvet, illetve keressék fel Nancy L. Gallagher honlapját:



Vermont Eugenics: A  Documentary History
(www.uvm.edu/~eugenics). A  regényem történelmi
alapjához szabadon felhasználtam az ő dokumentumait
is. A  fent említett személyek munkája nélkül nem
születhetett volna meg az én könyvem sem.

Végül, a xeroderma pigmentosum sajnos egy nagyon is
valóságos betegség. Ha a kedves olvasó szeretne többet
megtudni az XP-ről, illetve adományt felajánlani, kérem,
látogasson el a www.xps.org website-ra.

Jodi Picoult
2002 júliusa
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{*} Angolul a hasonló hangzású sissy puhány, gyenge alakot jelent – a ford.
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