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Joannek,	az	igaz	barátnak,
aki	bárhová	elkísér,

esőben-viharban,	hóban-fagyban



ELŐHANG



JENNA

Azelőtt	 sokan	 hittek	 abban,	 hogy	 létezik	 egy	 elefánttemető	 –	 egy	 hely,
ahová	a	beteg	és	öreg	elefántok	elvonulnak	meghalni.	Csendesen	maguk
mögött	 hagyják	 a	 csordát,	 és	 átkelnek	 a	 sivár	 pusztán,	 akár	 a	 görög
mitológia	 titánjai,	 akikről	hetedikben	olvastunk.	A	 legenda	 szerint	 ez	 a
hely	 Szaúd-Arábiában	 van	 és	 természetfeletti	 erő	 forrása;	 egy	 olyan
varázskönyv	rejtekhelye,	amely	elhozza	a	világbékét.

A	 korai	 felfedezők	 heteken	 át	 követték	 a	 haldokló	 elefántokat,	 csak
hogy	 rájöjjenek:	 körbe-körbe	 vezetik	 őket.	 Az	 utazók	 némelyikének
nyoma	veszett,	míg	mások	nem	emlékeztek	arra,	 amit	 láttak.	Ha	valaki
azt	 is	 állította,	hogy	 rátalált	 a	 temetőre,	 később	nem	 tudott	 odavezetni
másokat.

Ennek	egyszerű	az	oka:	a	temető	csak	mese.
Igaz,	 a	 kutatók	 találtak	 olyan	 elefántcsoportokat,	 amelyek	 egyazon

helyen,	 sok	 esetben	 rövid	 idő	 leforgása	 alatt	 pusztultak	 el,	 de	 anyám,
Alice	 kapásból	 adna	 valami	 logikus	 magyarázatot	 az	 ilyen	 tömegsírok
létezésére:	 a	 sok	 elefántegyed	 élelem-	 vagy	 vízhiány	miatt	 veszett	 oda,
ha	nem	az	orvvadászok	mészárolták	le	őket.	Még	az	is	előfordulhat,	hogy
Afrika	 erős	 szelei	 fújták	 egybe	 a	 szétszórt	 csontokat.	 Jenna,	 mondaná,
amit	látsz,	arra	mindig	van	magyarázat.

Az	 elefántokkal	 és	 halálukkal	 kapcsolatban	 rengeteg	 olyasmit
tudunk,	 ami	 egyáltalán	 nem	 mese,	 hanem	 hűvös	 és	 tárgyilagos
tudomány.	Anyám	ezeket	a	tényeket	is	megoszthatná	velem.	Ott	ülnénk,
egymás	 vállára	hajtanánk	 fejünket	 a	 hatalmas	 tölgyfa	 alatt,	 ahol	Maura



oly	 szívesen	 hűsölt,	 és	 elnéznénk,	 ahogyan	 az	 elefántok	 az	 agyarukkal
felkapják	 és	 elhajítják	 a	 makkokat.	 Anyám	 úgy	 pontozná	 a	 dobásokat,
mint	egy	versenybíró	az	olimpián.	8,5…	7,9…	Ó!	Egy	tökéletes	10-es!

Talán	 odafigyelnék,	 de	 talán	 csak	 behunynám	 a	 szemem,	 és
próbálnám	 emlékeimbe	 vésni	 a	 rovarűző	 szagát	 anyám	 bőrén,	 vagy
ahogyan	néhány	egyszerű	mozdulattal	befonja	a	haját,	hogy	a	végét	egy
hosszú	fűszállal	kösse	el.

Talán	mindvégig 	 azt	 kívánnám,	 bár	mégis	 lenne	 egy	 elefánttemető,
ha	nem	is	az	elefántok	miatt.	Azért,	mert	ott	őt	is	megtalálhatnám.



ALICE

Kilencévesen	 –	 mielőtt	 felnőttem	 és	 tudós	 lettem	 –	 azt	 hittem,	 tudok
mindent,	vagy	legalábbis	tudni	akartam	mindent,	és	a	kettő	nem	sokban
különbözött	egymástól.	Már	abban	a	korban	rögeszmésen	rajongtam	az
állatokért.	 Tudtam,	 hogy	 létezik	 fehér	 tigris	 fekete	 csíkokkal.	 Tudtam,
hogy	a	delfinek	ragadozók.	Tudtam,	hogy	a	zsiráfnak	négy	gyomra	van,
és	 hogy	 a	 testsúlyához	 viszonyítva	 a	 sáska	 lábizmai	 ezerszer	 erősebbek
az	emberénél.	Tudtam,	hogy	a	jegesmedvék	fehér	prémje	alatt	fekete	bőr
rejtőzik,	 és	 hogy	 a	 medúzának	 nincs	 agya.	 Mindezek	 a	 tények	 a
gyűjthető	Time–Life	állatkártyákból	derültek	ki,	amelyeket	születésnapi
ajándék	gyanánt	kaptam	apámtól,	aki	egy	évvel	korábban	elköltözött	és
most	San	Franciscóban	élt	a	 legjobb	barátjával,	Frankkel,	akit	anyám	„a
másik	nőnek”	hívott,	amikor	azt	hitte,	nem	hallom.

Minden	 hónapban	 új	 kártyák	 érkeztek	 a	 postával,	 aztán	 egy	 napon,
1977	 októberében,	 megkaptam	 mind	 közül	 a	 legjobbat:	 az	 elefántosat.
Nem	tudnám	megmondani,	miért	éppen	ez	lett	a	kedvenc	állatom.	Talán
a	 szobám	 dzsungelzöld	 szőnyege	 és	 a	 tapéta	 szegélye	 miatt,	 amelyen
ormányos	 rajzfilmfigurák	 táncoltak	 körbe-körbe.	 Talán	 mert	 totyogó
kisgyermekként	 a	 Dumbo	 volt	 a	 legelső	 film,	 amit	 láttam.	 Talán	 mert
anyám	 prémkabátjában,	 amit	 ő	 is	 az	 anyjától	 örökölt,	 olyan	 indiai
száriból	készült	a	bélésanyag,	amelyre	elefántokat	nyomtak.

A	 Time–Life	 kártyából	 megtudtam	 az	 elefántokkal	 kapcsolatos
alapvető	 tényeket.	 Ők	 a	 bolygó	 legnagyobb	 szárazföldi	 állatai,
némelyikük	 tömege	 a	 hat	 tonnát	 is	 eléri.	 Minden	 egyes	 nap	 150–200



kilogramm	 élelmet	 esznek.	 Minden	 szárazföldi	 állatnál	 hosszabb	 ideig
vemhesek	 –	 22	 hónapig.	 Csordában	 élnek,	 amit	 egy	 nőstény	mátriárka,
rendszerint	 a	 csapat	 legidősebb	 tagja	 vezet.	 Ő	 dönti	 el,	 merre	 megy
aznap	a	csapat,	hol	pihen	meg,	hol	eszik	és	hol	iszik.	A	borjakat	a	csapat
nőstény	 tagjai	 közösen	 nevelik	 és	 védelmezik,	 velük	 együtt	 is	 utaznak,
mígnem	 tizenhárom	éves	 koruk	 táján	 a	hím	egyedek	kiválnak	 –	 olykor
szívesebben	 vándorolnak	 magukban,	 máskor	 csatlakoznak	 társaikhoz
egy	bikákból	álló	csapatban.	

Csakhogy	ezeket	 a	 tényeket	mindenki	 tudta,	 én	 viszont	megszállottá
váltam	és	mind	mélyebbre	 ástam:	 az	 iskolai	 könyvtárból,	 a	 tanáraimtól
és	a	könyvekből	 igyekeztem	megtudni	mindent,	amit	csak	 lehetett.	 Így
derítettem	ki,	 hogy	 az	 elefántok	 le	 tudnak	 égni	 a	 napon,	 ezért	 szórnak
port	a	hátukra	és	hemperegnek	a	sárban;	hogy	legközelebbi	élő	rokonuk
a	 szirti	 borz,	 egy	 kis	 szőrös	 állat,	 ami	 leginkább	 tengerimalacra
emlékeztet.	Tudtam,	hogy	miként	az	ujjukat	szopogató	kisbabák,	néha	a
kis	 elefántborjak	 is	 azzal	 nyugtatják	 le	 magukat,	 hogy	 az	 ormányukat
szopják.	 Tudtam,	 hogy	 1916-ban,	 a	 Tennessee	 állambeli	 Erwinben	 egy
Mary	 nevű	 elefántot	 emberölés	 vádjával	 bíróság	 elé	 állítottak	 és
felkötöttek.

Így	 visszatekintve:	 anyám	 nyilván	 belefáradt,	 hogy	 másról	 sem
hallott	 tőlem,	 csak	 az	 elefántokról.	 Egy	 szombat	 reggelen	 talán	 ezért
ébresztett	fel	még	napkelte	előtt,	és	közölte	velem,	hogy	közös	kalandra
indulunk.	Connecticuti	 lakóhelyünk	környékén	egy	állatkert	sem	akadt,
a	 massachusettsi	 Springfieldben,	 az	 Erdei	 Állatparkban	 azonban	 igazi
elefántok	éltek	–	és	mi	elmentünk	meglátogatni	őket.

Azzal	 még	 nem	 mondok	 semmit,	 hogy	 izgatott	 lettem.	 Órákon	 át
soroltam	anyámnak	az	elefántos	vicceket:

Mi	az:	Gyönyörű,	szürke	és	üvegcipellőt	visel?	Hamufántika.



Miért	ráncosak	az	elefántok?	Mert	nem	férnek	fel	a	vasalódeszkára.
Hogyan	szállunk	le	egy	elefántról?	Szárnyak	nélkül	sehogy.
Miért	van	ormánya	az	elefántnak?	Bután	nézne	ki	porszívócsővel.
Miután	 a	 parkba	 értünk,	 addig 	 rohangáltam	 a	 kis	 ösvényeken,	míg

szembe	nem	találtam	magam	Morganettával,	az	elefánttal.
Aki	egyáltalán	nem	úgy	festett,	mint	vártam.
A	 legkevésbé	 sem	 tűnt	 olyannak,	 mint	 azok	 a	 fenséges	 állatok	 a

Time–Life	 kártyákon	 vagy	 a	 könyvekben.	 Először	 is,	 lánccal	 kikötötték
egy	 nagy	 betontuskóhoz,	 hogy	 egyik	 irányba	 se	 mászkálhasson	 el.	 A
béklyók	teljesen	felsebezték	a	hátsó	lábát.	Az	egyik	szeme	hiányzott,	de	a
másikkal	se	nézett	rám.	Számára	csak	egy	újabb	bámészkodó	voltam,	aki
meglátogatta	őt	a	börtönében.

Anyámat	 is	 megdöbbentette	 az	 állapota.	 Lehordta	 a	 legközelebbi
gondozót,	 aki	 elmondta,	 hogy	 Morganetta	 azelőtt	 részt	 vett	 a
felvonulásokon	 és	 egy	 csomó	 trükköt	 tudott,	 például	 kötelet	 húzott	 a
helyi	általános	 iskola	alsósaival,	öregkorára	azonban	kiszámíthatatlanná
és	 erőszakossá	 vált.	 A	 látogatók	 felé	 csapdosott	 az	 ormányával,	 ha	 túl
közel	merészkedtek	a	ketrecéhez.	Eltörte	az	egyik	gondozó	csuklóját.

Sírva	fakadtam.
Anyám	visszaterelt	 az	 autóhoz,	hogy	megkezdjük	négyórás	utunkat

hazafelé,	miután	tíz	percet	is	alig 	töltöttünk	az	állatkertben.
–	Sehogy	se	segíthetünk	neki?	–	fakadtam	ki.
Így	történt,	hogy	alig 	kilencévesen	az	elefántok	szószólója	 lettem.	A

könyvtárban	végzett	rövid	kutakodás	után	leültem	a	konyhaasztalhoz,	és
levelet	írtam	a	massachusettsi	Springfield	polgármesterének,	arra	kérve,
hogy	adjon	Morganettának	több	helyet	és	több	szabadságot.

A	polgármester	nem	csupán	válaszolt,	de	megküldte	levelét	a	Boston
Globe-nak,	ahol	le	is	közölték.	Ezután	egy	riporter	felhívott,	hogy	sztorit



írjon	 a	 kilencévesről,	 aki	meggyőzte	 a	 polgármestert,	 hogy	 költöztesse
át	Morganettát	a	nagyobb	bölénykifutóra.	Az	egész	iskola	előtt	vehettem
át	 különleges	 Segítőkész	 Állampolgár	 kitüntetésemet,	 és	 még	 az
ünnepélyes	 megnyitóra	 is	 elhívtak,	 hogy	 a	 polgármesterrel	 együtt
vágjam	 át	 a	 vörös	 szalagot.	 Vakuk	 villogtak	 az	 arcomba,	 alig 	 láttam
tőlük.	 Morganetta	 ott	 ácsorgott	 mögöttünk.	 Ezúttal	 rám	 nézett	 a	 jó
szemével,	 én	pedig 	 tudtam,	egyszerűen	csak	 tudtam,	 hogy	még	mindig
nyomorúságosan	érzi	magát.	A	vele	történt	dolgok	–	a	láncok	és	béklyók,
a	 ketrecek	 és	 a	 verések,	 talán	 még	 az	 emlékek	 is,	 ahogyan	 valahol
Afrikában	 kiragadták	 a	 dzsungelből	 –	 vele	 maradtak	 azon	 a
bölénykifutón	is,	hogy	kitöltsenek	minden	pluszhelyet.

A	 jegyzőkönyv	 kedvéért:	 Dimauro	 polgármester	 a	 későbbiekben	 is
próbálta	 jobbá	 tenni	 Morganetta	 életét.	 1979-ben,	 miután	 kimúlt	 a
jegesmedvéje,	 az	 Erdei	 Állatparkot	 bezárták,	 és	 Morganettát	 a	 Los
Angeles-i	 állatkertbe	 költöztették,	 ahol	 még	 nagyobb	 otthont	 kapott,
medencével,	játékokkal	és	két	idősebb	elefánttal.

Ha	 akkoriban	 tudom,	 amit	 most,	 elmondhattam	 volna	 a
polgármesternek:	attól,	hogy	egy	elefántot	a	fajtársai	körébe	helyezünk,
még	 nem	 lesznek	 feltétlenül	 barátok.	 Az	 ő	 személyiségük	 legalább
annyira	egyedi,	mint	az	embereké,	s	ahogyan	nem	várhatjuk	el,	hogy	két
véletlenszerűen	 kiválasztott	 ember	 közeli	 barátságba	 kerüljön,
ugyanúgy	 két	 elefánt	 sem	 köt	 életre	 szóló	 szövetséget	 csupán	 azért,
mert	történetesen	egy	fajhoz	tartozik.	Morganetta	csak	tovább	süllyedt	a
depresszióba,	 lefogyott,	 és	 az	 egészsége	 is	 megromlott.	 Nem	 egészen
egy	 évvel	 azután,	 hogy	 LA-be	 érkezett,	 holtan	 találtak	 rá	 a	 medence
fenekén.

A	 történet	 tanulsága	 az,	 hogy	 bár	 néha	 veszettül	 igyekszünk
megváltani	 a	 világot,	 ezzel	 csak	 annyira	 megyünk,	 mintha	 szitával



próbálnánk	megfogni	a	szökőárat.	
A	 történet	 tanulsága	 az,	 hogy	 bármennyire	 próbáljuk,	 és

bármennyire	akarjuk,	nem	minden	történet	ér	boldog	véget.



ELSŐ	RÉSZ

Mivel	magyarázzuk	 hősies	 megítélésem?	 Úgy	 érzem,	 mintha	 egy	 pajkos
kisfiú	felpumpálta	volna	a	testem.	Valaha	sólyom	méretű	voltam,	oroszlán
méretű,	nem	ez	az	elefánt,	aki	lettem.

A	bőröm	megereszkedik,	 a	 gazdám	 lehord	 egy	 elrontott	 trükk	miatt.
Egész	 éjjel	 gyakoroltam	 a	 sátramban,	 ezért	 kissé	 álmos	 vagyok.	 Az
emberek	 sokszor	 szomorúan,	 s	 gyakran	 racionálisan	 kötődnek	 hozzám.
Randall	Jarrell	hasonlított	az	amerikai	költőhöz,	Wallace	Stevenshez.	Értem
is	a	lomha	háromsorosokat,	de	én	inkább	látom	magam	választékos	ízlésű
európainak,	 Eliotnak.	 Bármely	 hírességnek,	 aki	 idővel	 összeomlik.	 Már
nem	 szívelem	 a	 látványos	 mutatványokat,	 a	 köteleken	 lépdelést	 és	 a
porondon	ágaskodást.

Mi,	 elefántok	 az	 alázatosság	 mintaképei	 vagyunk,	 mint	 amikor
leszegett	ormánnyal	vonulunk	meghalni.

Tudtad,	 hogy	 némely	 elefántot	 arra	 is	megtanítottak,	miként	 írja	 le
patáival	a	görög	ábécé	betűit?

A	 szenvedéstől	 elcsigázottan	 fekszünk	 roppant	 hátunkra,	 füvet
hányunk	az	ég	felé	–	figyelemelterelésként,	nem	imádságként.

Nem	 az	 alázatot	 látod	 hosszú	 végső	 vándorlásunkban,	 hanem	 a
halogatást.	Nehéz	ám	ilyen	ormótlan	testtel	lefeküdni.{1}



JENNA

Ha	 az	 emlékezésről	 van	 szó,	 igazi	 profinak	 számítok.	 Talán	 csak
tizenhárom	vagyok,	de	máris	többet	tanulmányoztam,	mint	más	kölykök
ilyen	 korban	 a	 divatmagazinokat.	Van	 egy	 emlékezetünk	 a	 világról	 úgy
általában	–	tudjuk,	hogy	a	tűzhely	forró,	meg	ha	télen	nem	húzunk	cipőt,
lefagy	a	lábunk.	Van,	amire	az	érzékeink	tanítanak	–	hogy	hunyorognunk
kell,	 ha	 a	 napba	 nézünk,	 és	 hogy	 kukacokat	 enni	 nem	 éppen	 gusztusos
dolog.	 Vannak	 a	 dátumok,	 amiket	 történelemórán	 hallunk	 és
visszaböfögünk	 a	 vizsgán,	 csak	 mert	 a	 világegyetem	 működése
szempontjából	 fontosak	 (legalábbis	 ezt	mondják),	 és	 vannak	 a	 személyes
emlékek,	 mint	 életünk	 grafikonjának	 kiugrásai,	 amelyek	 csak	 nekünk
számítanak.	 Mint	 utolsó	 évesnek,	 a	 biológiatanárom	 engedi,	 hogy	 a
tanultaktól	 függetlenül	 az	 emlékezés	 tudományával	 foglalkozzam.	 A
legtöbb	tanár	engedi,	hogy	ilyen	önálló	kutatásokat	végezzek,	mert	tudja,
mennyire	unom	az	óráit,	 és	 szerintem	kicsit	meg	 is	 ijeszti,	 hogy	 többet
tudok	nála,	amit	nem	szívesen	ismerne	be.

Első	emlékem	szélei	kiégnek,	mint	a	fénykép,	amit	túl	élesen	világít
meg	 a	 vaku.	 Anyám	 vattacukrot	 tart	 a	 kezében.	 Szájához	 emeli
mutatóujját	 –	 ez	 a	 mi	 kis	 titkunk	 –,	 azzal	 letép	 egy	 darabkát.	 Amint	 az
ajkamhoz	érinti,	a	cukor	semmivé	válik.	Nyelvem	az	ujja	köré	fonódik,	és
tisztára	nyalja.	Iswidi,	mondja.	Édes.	Nem	a	cumisüvegem,	nem	ismerem
az	ízét,	de	finom.	Azután	előrehajol,	és	homlokon	csókol.	Uswidi,	mondja.
Édesem.

Nem	lehetek	több	kilenc	hónaposnál.



Ez	 tényleg	 egészen	 elképesztő,	 mert	 a	 legtöbb	 kölyök	 valamikor
kettő	és	ötéves	kora	között	szerzi	az	első	maradandó	emlékét.	Ami	nem
jelenti,	 hogy	 a	 csecsemők	 apró	 amnéziások	 –	 jóval	 korábbról	 vannak
emlékeik,	 mint	 hogy	 megismerik	 a	 nyelvet,	 de	 miután	 beszélni
kezdenek,	 valamiért	 már	 nem	 tudják	 elérni	 őket.	 Talán	 azért	 is
emlékszem	a	vattacukros	epizódra,	mert	anyám	xhosául	beszél,	ami	nem
a	 sajátunk,	 csak	 egy	 idegen	 nyelv,	 amit	 Dél-Afrikában	 szedett	 össze,
amíg	 a	 doktoriján	 dolgozott.	 Vagy	 az	 agyam	 ezzel	 a	 véletlenszerűen
kiválasztott	 emlékkel	 kárpótol,	 amiért	 képtelen	 vagyok	 emlékezni	 arra,
amire	mindennél	inkább	akarok:	anyám	eltűnésének	éjszakájára.

Anyám	 tudós,	 aki	 az	 elefántok	 kognitív	 képességeivel	 kapcsolatos
munkája	 részeként	 egy	 ideig 	 az	 emberi	 emlékezettel	 is	 foglalkozott.
Ismerjük	a	régi	mondást,	hogy	az	elefánt	sosem	felejt?	Nos,	ez	tény.	Aki
bizonyítékra	 vágyik,	 annak	 odaadhatom	 anyám	 összes	 anyagát.	 Nem
azért	mondom,	 de	 úgyis	 betéve	 tudom.	 Publikált	 hivatalos	 eredményei
alapján	 az	 emlékezet	 az	 erős	 érzelmi	 behatásokhoz	 kötődik.	 A	 negatív
momentumokat	 mintha	 vastag	 filccel	 írnánk	 fel	 az	 agyunk	 táblájára,
ugyanakkor	 a	 negatív	 és	 traumatikus	 pillanatok	 között	 vékony
határvonal	 húzódik.	 Míg	 a	 negatív	 élményeket	 megjegyezzük,	 a
traumákat	 vagy	 elfeledjük,	 vagy	 a	 felismerhetetlenségig 	 eltorzítjuk	 –
azzá	a	hatalmas,	összemosódott	fehér	semmivé,	amivel	én	is	szembesülök,
valahányszor	próbálok	arra	az	éjszakára	összpontosítani.

Elmondom,	mit	tudok:
1.	Hároméves	voltam.
2.	Anyámra	öntudatlan	állapotban	találtak	rá,	a	rezervátum	területén,

nagyjából	 két	 kilométernyire	 délre	 egy	holttesttől.	 Ez	 állt	 a	 rendőrségi
jegyzőkönyvben.	Kórházba	vitték.

3.	 Rólam	 nem	 esik	 említés	 a	 rendőrségi	 jegyzőkönyvben.	 Ezután	 a



nagymamám	 vett	 magához,	 mert	 apámat	 lekötötte	 a	 halott
elefántgondozó	és	saját	öntudatlanul	fekvő	felesége.

4.	 Valamikor	 virradat	 előtt	 anyám	 visszanyerte	 az	 eszméletét,	 és
eltűnt	 a	 kórházból	 anélkül,	 hogy	 a	 személyzet	 egyetlen	 tagja	 is
észrevette	volna.

5.	Soha	többé	nem	láttam.
Néha	úgy	gondolok	az	életemre,	mint	egy	két	kocsiból	álló	vonatra,

amit	anyám	eltűnésének	pillanata	kapcsol	egymáshoz,	de	ahányszor	csak
próbálom	 meglátni	 ezt	 a	 kapcsolódási	 pontot,	 a	 szerelvény	 mindig
akkorát	 zökken	a	 sínen,	hogy	 félrerándul	 a	 fejem.	Tudom,	hogy	 ezelőtt
vörös	hajú	kislány	voltam,	aki	vadul	rohangált,	míg	anyja	szakadatlanul
az	elefántokat	figyelte,	most	pedig 	olyan	kölyök	vagyok,	aki	komolyabb
a	 koránál	 és	 eszesebb	 a	 kelleténél.	 Lehetek	 bármennyire	 kifogyhatatlan
tárháza	a	tudományos	statisztikáknak,	szánalmas	kudarcot	vallok	a	való
világ 	olyan	tényeivel,	mint	a	Wanelo,	ami	egy	fogyasztói	weboldal,	nem
dögös	 új	 fiúbanda.	 Ha	 a	 nyolcadik	 osztály	 valóban	 a	 kamaszkor
társadalmi	 hierarchiájának	 leképeződése	 (amint	 azt	 anyám
nyilvánvalóan	 gondolná),	 akkor	 a	 botswanai	 Tuli	 ötven	 névvel	 jelzett
elefántcsordájának	 felsorolása	 közelébe	 sem	 érhet	 a	 One	 Direction
bármelyik	tagjának	azonosításával.

Nem	 mintha	 nem	 illenék	 az	 iskolába,	 mint	 az	 egyetlen	 anyátlan
árva.	 Rengeteg 	 az	 olyan	 kölyök,	 akinek	 szétmentek	 a	 szülei,	 aki	 nem
beszél	 róluk,	 vagy	 akinek	 a	 szülei	 már	 új	 házastársakkal	 és	 új
kölykökkel	élnek.	Még	sincsenek	igazán	barátaim	a	suliban.	Ebédnél	az
asztal	végében	ülök	le	azzal,	amit	a	nagymamám	csomagolt,	míg 	a	laza
csajok	–	akik,	istenre	esküszöm,	Jégcsapoknak	hívatják	magukat	–	arról
trécselnek,	 hogy	 ha	 felnőnek,	 műkörmösök	 lesznek,	 és	 a	 kedvenc
filmjeik	 alapján	 nevezik	 majd	 el	 a	 saját	 színkeverékeiket.	 Egyszer-



kétszer	 próbáltam	 bekapcsolódni	 a	 beszélgetéseikbe,	 de	 ilyenkor
mindig 	úgy	néztek	rám,	mintha	büdöset	éreznének	az	irányomból,	csak
ráncolták	 a	 fitos	 kis	 orrukat,	 mielőtt	 visszatértek	 oda,	 ahol	 éppen
tartottak.	 Nem	 mondanám,	 hogy	 katasztrófának	 tartom
mellőzöttségemet.	Ennél	fontosabb	dolgok	járnak	a	fejemben.

Az	 emlékeim	 anyám	 eltűnésének	 túlsó	 oldaláról	 hasonlóan
szórványosak.	Mesélhetek	az	új	hálószobámról	a	nagyinál,	a	nagy	csajos
ágyról	–	az	elsőről	életemben.	Éjjeliszekrényén	kis	fonott	kosár	állt,	amit
megmagyarázhatatlan	 módon	 apró	 rózsaszín	 édesítőszeres	 zacskókkal
tömtek	 tele,	 noha	 a	 közelben	 nem	 akadt	 kávéfőző.	 Minden	 éjjel,	 már
azelőtt	 is,	 hogy	 megtanultam	 számolni,	 bekukucskáltam	 és
meggyőződtem	arról,	hogy	ott	vannak.	Még	ma	is	csinálom.

Mesélhetek	 arról,	 hogyan	 látogattuk	 apámat	 még	 az	 első	 időkben.
Hartwick	House	 termei	 hipótól	 és	 vizelettől	 bűzlöttek.	Még	 ha	 a	 nagyi
erősködött	 is,	hogy	beszéljek	apámhoz	–	én	pedig 	felmásztam	az	ágyra,
miközben	beleborzongtam	a	tudatba,	hogy	ilyen	közel	kerülök	valakihez,
akit	 csak	 felismerek,	 de	 egyáltalán	 nem	 ismerek	 –,	 ő	 akkor	 sem	 szólt
vagy	 mozdult.	 Leírhatnám,	 hogy	 szivárogtak	 szememből	 a	 könnyek,
mint	valami	természetes	és	elvárható	 jelenség,	ahogyan	a	kólásdoboz	is
gyöngyözik	egy	nyári	napon.

Emlékszem	a	rémálmaimra,	amelyek	nem	 is	voltak	 igazi	 rémálmok,
csak	a	 legmélyebb	álmomból	 riadtam	 fel	Maura	hangos	 trombitálására.
Ha	nagymamám	futva	meg	 is	 jelent	és	elmagyarázta,	hogy	a	mátriárka
már	 több	 száz	 kilométerrel	 arrébb,	 az	 új	 Tennessee-i	 rezervátumban	 él,
csak	 nem	 hagyott	 nyugodni	 az	 érzés,	 hogy	 Maura	 tudatni	 akar	 velem
valamit,	 s	 ha	 ugyanolyan	 jól	 beszélném	 a	 nyelvét,	 ahogyan	 anyám,
érteném	is.

Anyám	 után	 nem	 maradt	 rám	 más,	 csak	 a	 kutatása.	 A	 naplói	 fölé



görnyedek,	 mert	 tudom,	 hogy	 a	 szavak	 egy	 napon	 majd
összerendeződnek,	és	elvezetnek	hozzá.	Távollétében	is	megtanított	arra,
hogy	 minden	 tudományos	 bizonyosság	 kezdete	 a	 hipotézis,	 ami	 nem
más,	 mint	 felcicomázott	 és	 nyakatekerten	 megfogalmazott	 megérzés.
Mondom	az	én	megérzésemet:	önként	sosem	mondott	volna	le	rólam.

Be	is	fogom	bizonyítani,	ha	törik,	ha	szakad.

*

Amikor	 felébredek,	 Gertie	 ott	 fekszik	 a	 lábamon,	 mint	 egy	 óriási
kutyabőr	 subaszőnyeg.	 Meg-megrándul,	 ahogy	 álmában	 olyasmi	 után
szalad,	amit	csak	ő	lát.

Ezt	az	érzést	jól	ismerem.
Próbálok	 anélkül	 felkelni,	 hogy	 felébreszteném,	 de	 felpattan	 a

helyéről,	és	megugatja	a	bezárt	ajtót.
–	 Nyugi.	 –	 Tömött	 bundájába	 süllyesztem	 ujjaimat,	 hogy

megvakarjam	 a	 nyakát.	 Megnyalja	 az	 arcomat,	 de	 egyáltalán	 nem
nyugszik	le.	Az	ajtón	tartja	szemét,	mintha	átlátna	rajta	a	túlsó	oldalra.

Ami	annak	fényében,	amit	aznapra	tervezek,	legalábbis	ironikus.
Gertie	 leugrik	 az	 ágyról,	 ide-oda	 csapkodó	 farka	 a	 falat	 verdesi.

Kinyitom	az	ajtót,	hogy	leszaladjon	a	földszintre,	ahol	majd	nagymamám
kiengedi	és	megeteti,	mielőtt	reggelit	készít	nekem	is.

Gertie	 egy	 évvel	 utánam	 került	 a	 nagymamám	 házába.	 Azelőtt	 a
rezervátumban	 élt,	 mint	 Syrah,	 az	 elefánt,	 aki	 a	 legjobb	 barátja	 volt.
Minden	 napját	 Syrah	 mellett	 töltötte,	 s	 amikor	 megbetegedett,	 Syrah
még	 őrt	 is	 állt	 felette,	 gyengéden	 simogatta	 az	 ormányával.	 Kutya	 és
elefánt	 nem	 először	 kötött	 életre	 szóló	 szövetséget,	 ám	 ez	 a	 legendás
kapcsolat	még	a	gyerekkönyvekbe	és	a	hírekbe	 is	bekerült.	Amikor	egy
híres	 fényképész	 naptárt	 készített	 a	 valószerűtlen	 állatbarátságokról,



Gertie	 lett	 Miss	 Július.	 A	 rezervátum	 bezárása	 után	 Syrahot	 máshová
küldték,	 így	 Gertie	 ugyanúgy	 elárvult,	mint	 én.	 Hónapokig 	 senki	 nem
tudta,	mi	 lett	 vele,	 azután	 egy	 napon	 becsengettek	 a	 nagymamámhoz.
Az	 egyik	 állatmenhely	 munkatársa	 állt	 a	 küszöbön,	 és	 azt	 tudakolta,
ismerjük-e	 a	 környéken	 kóborló	 kutyát.	 Még	 megvolt	 a	 nyakörve,
belehímzett	 nevével	 együtt.	 Gertie	 csonttá	 fogyott	 és	 megbolhásodott,
de	 azonnal	 nyalni	 kezdte	 az	 arcomat.	 Nagymamám	 engedte,	 hogy
nálunk	maradjon,	talán	mert	azt	gondolta,	segít	beilleszkedni.

Ha	 teljesen	 őszinte	 akarok	 lenni:	 nem	 jött	 be.	 Mindig	 magányos
voltam,	igazából	sosem	éreztem,	hogy	ide	tartozom.	Olyan	vagyok,	mint
azok	a	vénlányok,	akik	rögeszmésen	olvassák	Jane	Austint,	és	még	mindig
abban	 reménykednek,	 hogy	 Mr.	 Darcy	 egy	 nap	 megáll	 a	 küszöbükön.
Vagy	 akik	 újravívják	 a	 polgárháború	 nagy	 ütközeteit	 a	 mára
kosárpalánkokkal	 és	 piknikasztalokkal	 teleszórt	 harctereken.
Elefántcsonttoronyba	 zárt	 hercegnő	 vagyok,	 csak	 ezt	 a	 börtönt	 én
építettem	fel	emlékeim	tégláiból.

Egyszer	volt	egy	 barátnőm	az	 iskolában,	 aki	 úgy-ahogy	megértett	 –
Chatham	 Clarke,	 az	 egyetlen	 személy,	 akinek	 valaha	 beszéltem	 az
anyámról,	és	hogy	hogyan	fogom	megtalálni.	Chatham	a	nénikéjével	élt,
miután	 drogos	 anyját	 börtönbe	 zárták,	 az	 apját	 pedig 	 sosem	 ismerte.
Rendes	 dolog	 –	 jegyezte	 meg.	 –	 Már	 hogy	 ennyire	 meg	 akarod	 találni	 a
mamádat.	Amikor	rákérdeztem,	hogy	érti	ezt,	elmesélte,	hogy	a	nénikéje
egyszer	 elvitte	 a	 börtönbe,	 ahol	 az	 anyja	 ült.	 Az	 alkalomra	 fodros
szoknyát	húzott	és	tükörfényes	fekete	cipőt,	anyja	azonban	szürke	volt	és
élettelen;	 a	 szemei	 halottak,	 a	 fogai	 kirohadtak	 a	 szájából.	 Chatham
elmondta,	 hogy	 amikor	 az	 anyja	 magához	 akarta	 ölelni,	 mindennél
jobban	örült	annak	a	műanyag	falnak,	ami	elválasztotta	őket.	Soha	többé
nem	ment	vissza	oda.



Chatham	sok	szempontból	hasznosnak	bizonyult.	Ő	vitt	el	megvenni
az	 első	 melltartómat,	 miután	 nagymamám	 nem	 gondolt	 rá,	 hogy	 be
kellene	 fednem	 nem	 létező	 kebleimet,	 pedig 	 (mint	 azt	 Chathamtől
megtudtam)	tíz	év	felett	senki	sem	engedhette	szabadjára	a	csajokat,	ha
az	öltözőben	a	többiek	előtt	kellett	vetkőznie.	Cetliket	dugdosott	nekem
angolórán,	kezdetleges	pálcikaember-rajzokat	tanárunkról,	aki	túl	sokat
feküdt	a	 szoláriumban	és	mindig 	macskaszagot	árasztott.	Belém	karolt,
ahogy	végigmentünk	a	folyosón	–	azt	pedig 	bármelyik	természetkutató
igazolhatja,	 hogy	 ellenséges	 környezetben	 két	 egymással	 szövetkező
egyednek	messze	jobbak	a	túlélési	esélyei,	mint	egynek-egynek	külön.

Egyik	 reggel	 Chatham	 nem	 jött	 iskolába.	 Amikor	 felhívtam,	 senki
sem	vette	fel	a	telefont;	amikor	odatekertem,	Eladó	 feliratú	táblát	láttam
a	 házukon.	 Nem	 tudtam	 elhinni,	 hogy	 egyetlen	 szó	 nélkül	 távozott	 –
főként	 hogy	 tudta,	 az	 anyám	 eltűnése	 óta	 mennyire	 kitör	 a	 frász	 az
ilyesmitől	–,	ám	ahogy	eltelt	egy	hét,	majd	kettő,	végképp	nem	tudtam
mit	felhozni	a	mentségére.	Ekkor	már	nem	csináltam	meg	a	házimat,	és
egyesre	 írtam	 a	 dolgozataimat,	 ami	 annyira	 nem	 vallott	 rám,	 hogy	 az
iskolai	pszichológus	behívott	magához.	Sugarman	kisasszony	volt	vagy
ezeréves,	 és	 bábokat	 tartott	 az	 irodájában,	 gondolom,	 azért,	 hogy	 a
kölykök,	 akik	 a	 szégyenérzettől	 kimondani	 se	 tudják	 a	 vagina	 szót,
elbábozhassák,	 hol	 nyúltak	 hozzájuk.	 Nem	 hittem,	 hogy	 Sugarman
kisasszony	 egy	 papírzacskóból	 képes	 lenne	 kivezetni,	 nemhogy	 egy
kudarcba	 fulladt	 barátságból.	 Amikor	 megkérdezte,	 szerintem	 mi
történt	Chathammel,	 azt	 feleltem,	hogy	 szerintem	a	mennybe	ment,	 én
meg	kimaradtam	az	elragadtatásból.

Nem	ez	lenne	az	első	alkalom.
Sugarman	kisasszony	többet	nem	hívott	be	az	irodájába.	S	ha	azelőtt

különcnek	tartottak,	mostanra	egyenesen	lökött	lettem.



Nagymamám	sem	értette	Chatham	hirtelen	eltűnését.	„Egyetlen	szó
nélkül?	–	kérdezte	vacsoránál.	–	Egy	baráttal	nem	 így	bánik	az	ember.”
Nem	 tudtam,	 hogy	 mondjam	 el	 neki:	 amióta	 csak	 Chatham	 a
bűntársammá	vált,	előre	láttam,	hogy	ez	lesz.	Ha	valaki	egyszer	faképnél
hagyja	 az	 embert,	 mindig 	 várja,	 mikor	 történik	 meg	 újra,	 míg	 végül
már	nem	is	közeledik	senkihez,	nehogy	idővel	fontossá	váljon	a	számára.
Így	 észrevétlenül	 elveszíthet	 bárkit.	 Tudom,	 milyen	 hihetetlenül
depressziós	 kijelentés	 ez	 egy	 tizenhárom	 éves	 lánytól,	 de	 így	 legalább
nem	 kell	 arra	 a	 kellemetlen	 felismerésre	 jutnom,	 hogy	 minden	 eset
közös	nevezője	én	vagyok.		

A	 jövőmet	 talán	 nem	 tudom	 megváltoztatni,	 de	 az	 tuti,	 hogy
megpróbálom	feltárni	a	múltam.

Megvan	 a	 reggeli	 rituálém.	 Egyesek	 kávéznak	 és	 az	 újságot
böngészik;	 mások	 felmennek	 a	 Facebookra;	 megint	 mások	 a	 hajukat
vasalják	 vagy	 csinálnak	 száz	 felülést.	 Ami	 engem	 illet,	 én	 belebújok	 a
ruhámba,	 azután	 leülök	 a	 számítógépemhez.	 Rengeteg	 időt	 töltök	 az
interneten,	 főként	 a	 NamUv.gov-on,	 az	 Igazságügyi	 Minisztérium
hivatalos	 oldalán,	 ahol	 az	 eltűnt	 és	 azonosítatlan	 személyeket	 tartják
nyilván.	Gyorsan	 ellenőrzöm	az	 azonosítatlan	 személyek	 adatbázisát,	 és
meggyőződöm	 róla,	 hogy	 egyetlen	 hatósági	 szakértő	 sem	 tett
bejelentést	 ismeretlen	 nőnemű	 elhunytról.	 Azután	 ellenőrzöm	 az
egyedülálló	 személyek	 adatbázisát,	 hogy	 lássam,	 kikkel	 bővült	 azok
listája,	akik	meghaltak,	de	közeli	hozzátartozóik	nem	jelentkeztek	értük.
Végezetül	bejelentkezem	az	eltűnt	személyek	adatbázisába,	és	egyenesen
a	mamám	adatlapját	veszem	elő.

Státusz:	Eltűnt.
Keresztnév:	Alice
Középső	név:	Kingston
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Körülmények:	 Alice	Metcalf	 természettudósként	 és	 kutatóként	 dolgozott	 a
New	 England	 Elefántrezervátumban.	 2004.	 július	 16-án,	 22	 óra	 körül
öntudatlan	 állapotban	 találtak	 rá,	 két	 kilométernyire	 délre	 az	 egyik
gondozónő	 tetemétől,	 akit	 egy	 elefánt	 taposott	halálra.	Miután	 felvették	a
Boone	Heights-i	Mercy	 kórházba,	 hozzávetőleg	 23	 órakor	 visszanyerte	 az
eszméletét.	Utoljára	23.15-kor	látta	az	életfunkcióit	ellenőrző	egyik	nővér.

Semmi	sem	változott	a	profilján.	Tudom,	mert	én	írtam.
Van	egy	másik	oldal	anyám	hajszínéről	(vörös)	és	szemszínéről	 (zöld);

hogy	 volt-e	 bármilyen	 különös	 ismertetőjele,	 torzulása,	 tetoválása	 vagy
művégtagja,	 ami	 alapján	 azonosítani	 lehet	 (nincs).	 Egy	 oldal	 az
eltűnésekor	 viselt	 öltözékét	 részletezné,	 de	 ezt	 üresen	 kellett	 hagynom,
mert	nem	 ismerem.	Van	még	egy	üres	oldal	 a	 feltételezhető	közlekedési
eszközökről;	 egy	 másik	 a	 fogászati	 nyilvántartásnak	 és	 egy	 a	 DNS-
mintának.	Van	még	egy	kép	 is,	az	egyetlen	 fotó,	amit	nagymamám	nem
suvasztott	 fel	 a	 padlásra	 –	 egy	 közeli,	 amin	 engem	 tart	 a	 karján,	 a
háttérben	Maurával,	az	elefánttal.

Azután	 jönnek	 a	 rendőrségi	 kontaktok.	 Az	 egyikük,	 Donny	 Boylan,



nyugdíjba	vonult,	Floridába	költözött	és	Alzheimere	van	(döbbenet,	mit
meg	nem	lehet	tudni	a	Google	segítségével).	A	másik,	Virgil	Stanhope,
utoljára	 akkor	 szerepelt	 a	 rendőrségi	hírlevélben,	 amikor	 2004.	 október
13-án	nyomozóvá	léptették	elő.	Digitális	szimatolásaimból	tudom,	hogy
már	 nincs	 a	 boone-i	 rendőrség	 állományában.	 Ezt	 leszámítva	 olyan,
mintha	a	föld	színéről	is	eltűnt	volna.

Ami	korántsem	olyan	szokatlan,	mint	gondolnánk.
Egész	családok	vannak,	akiknek	otthonait	sorsára	hagyták,	miközben

üvöltött	 a	 tévé,	 forrt	 a	 teavíz	 és	 mindenfelé	 játékok	 hevertek	 a
szőnyegpadlón;	 egész	 családok	 autóit	 találták	meg	 üresen	 egy	 félreeső
parkolóban	vagy	 egy	 tó	 fenekén,	miközben	a	holttestek	 sosem	kerültek
elő.	Vannak	 főiskolás	 lányok,	 akik	 azután	 tűntek	 el,	 hogy	 a	 bárban	 egy
ismeretlen	 férfinak	 lefirkantották	a	számukat	egy	szalvétára.	Nagyapák,
akik	 csak	 kimentek	 az	 erdőbe,	 hogy	 többé	 senki	 ne	 halljon	 felőlük.
Kisbabák,	akiket	este	még	megpusziltak	a	bölcsőben,	hogy	reggelre	hűlt
helyük	 legyen.	Édesanyák,	akik	összeírták,	mit	kell	bevásárolni,	kocsiba
ültek,	de	sosem	tértek	vissza	a	szupermarketből.

–	 Jenna!	 –	 szakít	 félbe	 a	 nagymamám	 hangja.	 –	 Ez	 nem	 útszéli
bisztró!

Lecsukom	 a	 számítógépem,	 és	 elindulok	 az	 ajtó	 felé.	 Hirtelen
sugallatra	 benyúlok	 a	 fiókomba,	 és	 előhúzok	 egy	 finom	 kék	 sálat	 a
rejtekéből.	 Egyáltalán	 nem	megy	 farmer-rövidnadrágomhoz	 és	 ujjatlan
felsőmhöz,	 mégis	 a	 nyakam	 köré	 kanyarítom,	 mielőtt	 lesietek	 a
földszintre	és	felmászom	az	egyik	bárszékre.

–	 Ne	 hidd,	 hogy	 nincs	 jobb	 dolgom,	 mint	 rád	 várni	 –	 jegyzi	 meg
nagymamám,	 háttal	 nekem,	 miközben	 átfordít	 egy	 palacsintát	 a
serpenyőben.

A	nagymamám	nem	az	az	ölelni	való,	pirospozsgás,	ősz	hajú	angyal,



amilyeneket	a	tévében	látni.	Parkolóőrként	dolgozik	egy	helyi	parkolási
társaságnál,	 és	 egy	 kezemen	 meg	 tudom	 számolni,	 hányszor	 láttam
mosolyogni.

Bár	 beszélhetnék	 vele	 a	 mamámról!	 Neki	 megvan	 minden	 emléke,
ami	nekem	nincs	–	végtére	is,	tizennyolc	hosszú	évet	élt	anyámmal,	míg
én	alig 	hármat.	Bár	olyan	nagymamám	lenne,	aki	 fényképeket	mutogat
nekem	 eltűnt	 anyámról	 és	 a	 kiskoromról;	 aki	 tortát	 sütne	 a
születésnapjára	 ahelyett,	 hogy	 arra	 biztat,	 zárjam	 el	 az	 érzéseimet	 egy
kis	dobozba!

Nem	 akarok	 félreértést:	 szeretem	 a	 nagymamámat.	 Eljön
meghallgatni,	 amikor	 az	 iskolai	 kórusban	 énekelek,	 és	 vegetáriánus
ételeket	 főz,	pedig 	ő	szereti	a	húst.	Engedi	nézni	a	korhatáros	 filmeket,
mert	 (mint	mondja)	nincs	bennük	semmi,	amit	ne	 látnék	a	 folyosón,	az
órák	 közti	 szünetben.	 Szeretem	 a	 nagymamámat.	 Épp	 csak	 nem	 az
anyám.

Azt	 hazudom	 a	 nagymamámnak,	 hogy	 ma	 egyik	 kedvenc	 tanárom
fiára	 vigyázok,	 pedig 	Mr.	 Allen	még	 hetedikben	 tanította	 a	matekot.	 A
kölyköt	 Carternek	 hívják,	 de	 én	 csak	 Pesszáriumnak	 hívom,	 mert
szerintem	 a	 legsúlyosabb	 érv	 a	 születésszabályozás	 mellett.	 Még	 nem
találkoztam	 kevésbé	 vonzó	 csecsemővel.	 Hatalmas	 a	 feje,	 s	 amikor	 rám
néz,	biztosra	veszem,	hogy	tud	olvasni	a	gondolataimban.

Nagymamám	 megpördül,	 fakanalán	 egy	 palacsintát	 egyensúlyoz,
majd	megdermed,	ahogy	meglátja	nyakamban	a	sálat.	Igaz,	nem	passzol
a	 ruhámhoz,	 de	 ő	 nem	 ezért	 préseli	 össze	 az	 ajkait.	 Néma	 rosszallással
rázza	a	fejét,	ahogy	átcsúsztatja	a	tányéromra	a	palacsintát.

–	Kellett	valami	kiegészítő	–	hazudok.
Nagymamám	 sosem	 beszél	 az	 anyámról.	 Ha	 én	 üresnek	 érzem

magam	 az	 eltűnése	 miatt,	 őt	 szinte	 szétveti	 a	 harag.	 Nem	 tud



megbocsátani,	 amiért	 anyám	 elment	 (már	 ha	 valóban	 ez	 történt),	 és
képtelen	 elfogadni	 a	 másik	 lehetőséget,	 hogy	 anyám	 azért	 nem	 jöhet
vissza,	mert	meghalt.

–	Carter	–	lép	vissza	egy	szintet	a	beszélgetésben.	–	A	kölyök,	amelyik
olyan,	mint	egy	padlizsán?

–	 Csak	 a	 homloka	 –	 pontosítok.	 –	 Amikor	 legutóbb	 vigyáztam	 rá,
három	órát	üvöltött	egyfolytában.

–	Vigyél	füldugót	–	javasolja	nagymamám.	–	Vacsorára	hazaérsz?
–	Nem	biztos,	de	majd	találkozunk.
Ezt	 mondom	 minden	 alkalommal,	 amikor	 elmegy.	 Ezt	 mondom,

mert	 mindketten	 ezt	 akarjuk	 hallani.	 Nagymamám	 a	 mosogatóba
süllyeszti	a	serpenyőt,	mielőtt	felveszi	a	táskáját.

–	Engedd	ki	Gertie-t,	mielőtt	elmész	–	adja	ki	az	utasítást.	Miközben
elmegy	mellettem,	 vigyáz,	nehogy	egy	pillantást	 is	 vessen	 rám	vagy	 a
sálra.

*

Tizenegy	 éves	 koromban	 már	 tevékenyen	 kutattam	 az	 anyám	 után.
Azelőtt	 is	hiányzott,	csak	nem	tudtam,	mit	 tegyek.	Nagymamám	hallani
sem	akart	az	egészről,	apám	pedig	–	amennyire	tudtam	–	sosem	jelentette
anyám	 eltűnését,	 minthogy	 a	 történtek	 után	 kataton	 állapotban	 feküdt
egy	 idegklinikán.	 Néhányszor	 nyaggatni	 próbáltam	 ezzel,	 de	 ettől
általában	 visszaesett,	 míg	 végül	 az	 orvosok	 nyomatékosan	 javasolták,
hogy	ne	hozzam	fel	előtte.

Azután	egy	 szép	napon	a	 fogászaton,	 a	People	magazinban	olvastam
egy	kölyökről,	aki	tizenhat	évesen	elérte,	hogy	újraindítsák	a	nyomozást
anyjának	megoldatlan	gyilkossági	ügyében,	s	így	elfogják	a	tettest.	Arra
gondoltam,	amit	pénz	és	erőforrások	terén	hiányolok,	majd	kipótolom	az



eltökéltségemmel,	 és	még	aznap	délután	eldöntöttem,	hogy	 teszek	egy
próbát.	Talán	zsákutcába	 jutottam,	de	mindeddig	senkinek	sem	sikerült
megtalálnia	a	mamámat.	S	olyan	elszántan	sem	nyomozott	utána	senki,
ahogyan	én	terveztem.

Akiket	megkerestem,	 többnyire	 egy	kézlegyintéssel	 vagy	 szánakozó
pillantással	elintéztek.	A	boone-i	rendőrség	nem	volt	hajlandó	segítséget
nyújtani,	mert	a)	kiskorúként,	a	törvényes	gyámom	beleegyezése	nélkül
járok	el;	b)	tíz	év	múltán	már	semmi	esélye	a	sikernek,	és	c)	 tudomásuk
szerint	a	vonatkozó	emberölési	ügyet	megoldották	azzal,	hogy	véletlen
baleseti	 halál	 történt.	 A	 New	 England	 Rezervátum	 természetesen
megszűnt	 létezni,	 míg	 az	 egyetlen	 személy,	 aki	 beszélhetett	 volna	 a
gondozónő	 haláláról	 –	 nevezetesen	 az	 apám	 –,	 a	 saját	 nevét	 nem	 tudta
megmondani,	 de	 még	 azt	 sem,	 hogy	 milyen	 nap	 van,	 nemhogy
visszaemlékezzen	az	incidensre,	ami	idegösszeroppanását	kiváltotta.

Úgy	 döntöttem	 tehát,	 hogy	 a	 saját	 kezembe	 veszem	 a	 dolgokat.
Próbáltam	magánnyomozót	találni,	de	rövid	úton	kiderült,	hogy	ők	nem
dolgoznak	pro	bono,{2}	mint	némelyik	ügyvéd.	Akkor	kezdtem	a	 tanárok
gyerekeire	 vigyázni,	 hogy	 nyár	 végére	 legalább	 annyi	 pénzt
összeszedjek,	 amivel	 felkelthetem	valaki	 érdeklődését.	Majd	nekiláttam,
hogy	én	magam	legyek	a	legjobb	magánnyomozóm.

Az	 eltűnt	 személyek	 felkutatására	 szolgáló	 szinte	 valamennyi
internetes	 keresőprogram	 pénzbe	 került	 és	 hitelkártyát	 igényelt,
amelyekkel	 nem	 rendelkeztem,	 viszont	 a	 templomi	 kacatvásáron
beszereztem	egy	Szóval	detektív	akarsz	lenni	című	oktatókönyvet.	Napokon
át	 memorizáltam	 az	 információt,	 amit	 a	 Hogyan	 találjunk	 meg	 eltűnt
személyeket	fejezetben	olvastam.

A	könyv	szerint	az	eltűnt	személyeknek	három	típusa	létezik:
1.	 Olyanok,	 akik	 igazából	 nem	 is	 tűntek	 el,	 csak	 olyan	 életet	 élnek,



amibe	mi	nem	tartozunk	bele.	A	régi	barátok	és	kollégiumi	szobatársak
csak	elvesztették	velünk	a	kapcsolatot	–	ők	ebbe	a	kategóriába	tartoznak.

2.	 Olyanok,	 akik	 igazából	 nem	 is	 tűntek	 el,	 csak	 nem	 akarják,	 hogy
megtalálják	őket.	Olyan	apák,	akik	nem	akarnak	tartásdíjat	fizetni,	vagy,
mondjuk,	a	maffiaperek	tanúi.

3.	Mindenki	más.	A	szökött	tinik	és	a	kölykök	a	tejesdobozról,	akiket
pszichopaták	rabolnak	el	a	fehér,	ablak	nélküli	furgonjaikkal.

A	 magánnyomozók	 azért	 találhatnak	 meg	 bárkit,	 mert	 sokan
pontosan	 tudják,	 hol	 található	 az	 Eltűnt	 Személy.	 Miután	 mi	 nem
tartozunk	közéjük,	keresnünk	kell	valakit,	aki	igen.

Az	emberek	okkal	tűnnek	el.	Talán	biztosítási	csalást	követtek	el	vagy
a	 zsaruk	 elől	 bujkálnak.	 Talán	 úgy	 döntöttek,	 újrakezdenek	 mindent.
Talán	 a	 fülükig 	 ér	 az	 adósság.	Vagy	van	 egy	 titkuk,	 amit	meg	 akarnak
őrizni.	 A	 Szóval	detektív	akarsz	 lenni	 szerint	 legelőször	 ezt	 a	 kérdést	 kell
feltennünk	magunknak:	akarja-e	az	adott	személy,	hogy	megtalálják?

Bevallom:	nem	igazán	tudom,	hogy	akarom-e	hallani	a	választ	erre	a
kérdésre.	 Ha	 anyám	 szántszándékkal	 rejtőzött	 el,	 akkor	 talán	 elég	 a
tudat,	 hogy	 még	 mindig 	 keresem	 –	 a	 tudat,	 hogy	 még	 egy	 évtized
múltán	 sem	 felejtettem	 el	 –,	 és	 visszatér	 hozzám.	 Néha	 azt	 gondolom,
azt	 is	 könnyebb	megemészteni,	 hogy	 anyám	 tíz	 évvel	 ezelőtt	meghalt,
mint	hogy	él,	de	nem	akar	visszatérni.

A	 könyv	 szerint	 az	 eltűntek	 felkutatása	 olyan,	 mint	 amikor
összekeverik	egy	mondat	szavait.	Ott	van	minden,	csak	helyes	sorrendbe
kell	 rendezni.	 Az	 adatgyűjtés	 a	 magánnyomozó	 hatásos	 fegyvere,	 a
tények	 a	 barátaink.	 Név,	 születési	 hely	 és	 idő,	 társadalombiztosítási
szám.	Iskolák.	Katonai	szolgálat	időpontja,	korábbi	munkahelyek,	ismert
barátok	 és	 hozzátartozók.	 Minél	 messzebb	 vetjük	 ki	 a	 hálót,	 annál
valószínűbb,	 hogy	 találni	 fogunk	 valakit,	 aki	 beszélgetést	 folytatott	 az



eltűnt	 személlyel	 arról,	 hová	 szeretne	 menni	 nyaralni	 vagy	 hogy	 mi
lenne	az	álommunkája.

Hogy	 mihez	 kezdünk	 ezekkel	 az	 adatokkal?	 Nos,	 kezdetnek
kizárhatunk	 velük	 bizonyos	 lehetőségeket.	 Amikor	 tizenegy	 évesen
elvégeztem	 első	 internetes	 keresésemet,	 a	 társadalombiztosításnál
nyilvántartott	elhunyt	személyek	adatbázisát	nyitottam	meg.

Anyám	nem	szerepelt	elhunytként,	de	nem	értem	be	ennyivel.	Ettől
még	 élhetett	 más	 személyazonosság	 alatt,	 vagy	 lehetett	 halott,	 akit
valamiért	nem	tudtak	azonosítani.

Nem	 találtam	 a	 Facebookon	 vagy	 a	 Twitteren,	 sem	 a
Classmates.com-on	 vagy	 egyeteme,	 a	 Vassar	 öregdiákos	 hálózatán.
Anyámat	persze	mindig 	 lekötötték	az	elefántjai,	nem	hinném,	hogy	sok
ideje	maradt	volna	az	ilyesmire.

Az	 online	 telefonkönyvekben	 367	 Alice	 Metcalf	 szerepelt.	 Hetente
kettőt-hármat	 hívtam	 fel,	 hogy	 a	 nagymamám	 ne	 kapjon	 infarktust,
amikor	 meglátja	 a	 számlán	 a	 sok	 távolsági	 hívást.	 Rengeteg	 üzenetet
hagytam.	 Akadt	 egy	 nagyon	 kedves	 idős	 hölgy	 Montanában,	 aki
imádkozni	 akart	 a	 mamámért,	 és	 egy	 LA-i	 hírállomás	 producere,	 aki
megígérte,	 hogy	 a	 főnöke	 elé	 viszi	 a	 sztorit,	 mint	 megható	 emberi
történetet,	de	a	felhívott	emberek	egyike	sem	volt	az	anyám.

A	 könyv	 további	 tippeket	 is	 ad:	 kutassuk	 át	 a
börtönnyilvántartásokat,	 a	 szabadalmi	 kérvényeket,	 de	 még	 a	 Mormon
Egyház	 családfáit	 is.	 Amikor	 próbát	 tettem	 ezekkel,	 semmilyen
eredményt	nem	kaptam,	amikor	viszont	rágugliztam	Alice	Metcalfra,	 túl
sokat	is	–	több	mint	1,6	milliót.	Ha	leszűkítettem	a	keresést	Alice	Kingston
Metcalf	 elefántkutatásra,	 a	 gép	 kilistázta	 az	 összes	 tudományos
értekezését,	amelyek	zöme	2004	előtt	jelent	meg.

A	 Google-találatok	 16.	 oldalán	 viszont	 megtaláltam	 egy



pszichológiai	 blog 	 cikkét	 az	 állatok	 gyászmunkájáról.	 A	 harmadik
bekezdésben	 idézte	 Alice	 Metcalfot,	 aki	 szerint	 „önhittség 	 lenne	 azt
gondolni,	 hogy	 az	 embereknek	 monopóliuma	 van	 a	 gyászra.	 Komoly
tudományos	 bizonyítékok	 utalnak	 arra,	 hogy	 az	 elefántok	 is
meggyászolják	 szeretteik	 elvesztését.”	 Apró	 szösszenet	 csak,	 sok
szempontból	 teljesen	 jelentéktelen,	 ugyanezt	 százszor	 is	 kijelentette
más	lapokban	és	tudományos	értekezésekben.

Csakhogy	ez	a	bejegyzés	2006-ban	keletkezett.
Két	évvel	az	eltűnése	után.
Noha	 egy	 évig 	 kutattam	 az	 interneten,	 nem	 találtam	 egyéb

bizonyítékot	 anyám	 létezésére.	 Nem	 tudom,	 talán	 a	 cikk	 dátuma	 csak
elírás;	 talán	 az	 idézet	 évekkel	 korábbról	 származik;	 talán	 anyám	 –	 aki
2006-ban	élt	és	virult	–	még	mindig 	él	és	virul.

Csak	azt	tudom,	hogy	találtam	valamit.	Kezdetnek	elég.

*

Abban	 a	 szellemben,	 hogy	 megmozgatok	 minden	 követ,	 nem
korlátoztam	 kutatásomat	 a	 Szóval	 detektív	 akarsz	 lenni	 tippjeire.
Feliratkoztam	 az	 eltűnt	 személyekkel	 foglalkozó	 fórumokra.	 Egyszer	 a
vásárban,	 a	 hot-dogot	 zabáló	 tömeg	 szeme	 láttára	még	 egy	 hipnotizőr
alanyának	 is	 jelentkeztem,	 hátha	 felszabadítja	 a	 bennem	 rekedt
emlékeket,	 de	 csak	 annyit	 tudtam	 meg,	 hogy	 előző	 életemben
konyhalányként	 szolgáltam	 egy	 hercegi	 palotában.	 Elvégeztem	 egy
ingyenes	 álomfejtő	 tanfolyamot,	 hátha	 felhasználhatom	 az	 így	 szerzett
képességeket	makacsul	 bezárkózó	 elmémen,	 de	 itt	másról	 nem	nagyon
esett	szó,	csak	hogy	mindent	írjunk	be	egy	naplóba.

Ma	pedig,	első	alkalommal,	egy	médiumot	látogatok	meg.
Megvan	 az	 oka,	 amiért	 eddig 	 nem	 tettem.	 Először	 is,	 nem	 volt	 rá



pénzem.	Másodszor,	nem	tudtam,	hol	találhatnék	megbízható	szakértőt.
Harmadszor,	 az	 egész	 nem	 valami	 tudományos,	márpedig 	 ha	 anyám	 a
távollétében	megtanított	 valamire,	 akkor	 az	 az,	 hogy	kizárólag	 a	 rideg
tényekben	 és	 adatokban	 bízzam.	 Csakhogy	 két	 nappal	 ezelőtt,	 amikor
anyám	 jegyzetfüzeteit	 rendezgettem,	 az	 egyikből	 kihullott	 egy
könyvjelző.

Nem	 is	 igazán	 könyvjelző,	 inkább	 egy	 elefánt	 formájúra
összehajtogatott	egydolláros	bankjegy.

Hirtelen	 eszembe	 jutott,	 ahogyan	 anyám	 kapkodva	 hajtogatta	 az
origamit,	 csak	 tűrte,	 simítgatta	 és	 forgatta	 a	 kezében,	 míg	 végül
felhagytam	 a	 kisbabás	 hisztivel,	 és	 megigézetten	 meredtem	 a	 parányi
játékra,	amit	nekem	készített.

Úgy	 érintettem	 meg	 az	 apró	 elefántot,	 mintha	 azt	 várnám,	 hogy
füstfelhő	 kíséretében	 eltűnik.	 Azután	 a	 tekintetem	 lehullt	 a	 napló
megjelölt	 oldalára,	 arra	 a	 bekezdésre,	 amit	 egyszeriben	 mintha
neonbetűkkel	szedtek	volna:

A	 munkatársaim	 mindig	 furcsa	 pillantásokkal	 méregetnek,	 amikor	 azt
mondom:	 még	 a	 legjobb	 tudósok	 is	 elfogadják,	 hogy	 az	 általunk
tanulmányozott	 jelenségek	 2-3	 százaléka	 egyszerűen	 nem	 érthető	meg	 –
ugyanúgy	 lehet	 varázslat,	 mint	 a	 földönkívüliek	 munkája	 vagy
véletlenszerű	 variáció,	 igazából	 egyik	 lehetőséget	 sem	 lehet	 kizárni.	 Ha
őszinték	akarunk	lenni	magunkhoz…	be	kell	vallanunk,	hogy	lehet	néhány
dolog,	amit	egyszerűen	nem	tudhatunk.

Ezt	jelnek	vettem.
A	 bolygón	 mindenki	 más	 inkább	 úgy	 tekintett	 volna	 arra	 az

összehajtogatott	 remekműre,	 mint	 jellegtelen	 anyagra,	 de	 nem	 én.
Nekem	 a	 legelejétől	 kellett	 kezdenem,	 ezért	 órákon	 át	 óvatosan



széthajtogattam	 anyám	 origamiját,	 miközben	 úgy	 tettem,	 mintha	még
érezném	 kezének	 melegét	 a	 bankjegyen.	 Lépésről	 lépésre	 haladtam,
mintha	 szívátültetést	 hajtanék	 végre,	 míg	 végül	 össze	 nem	 tudtam
hajtani	az	egydollárost	úgy,	ahogy	ő	tette;	míg	végül	hat	zöld	elefántból
álló	 kis	 csorda	 menetelt	 át	 az	 íróasztalomon.	 Egész	 nap	 újra	 és	 újra
próbára	 tettem	 frissen	 szerzett	 képességemet,	 nehogy	 elfelejtsem,	 s
valahányszor	 kihajtogattam	 egy	 elefántot,	 pirultam	 a	 büszkeségtől.
Aznap	 este	 lefekvéskor	 magam	 elé	 képzeltem	 a	 családi	 drámába	 illő
könnyfakasztó	pillanatot,	amikor	végül	megtalálom	eltűnt	anyámat,	 aki
nem	 ismer	 rám,	 csak	 amikor	 a	 szeme	 láttára	 hajtogatok	 elefánttá	 egy
egydolláros	bankót.	Azután	magához	ölel.	És	el	sem	enged.

*

Döbbenetes,	hány	médium	szerepel	a	helyi	Sárga	Oldalakban.	New	Age
Szellemi	 Vezetők,	 Okkult	 Tanácsok	 Laureltől,	 a	 Kártyavetés	 Pogány
Papnői,	Tenyérjóslás	Kate	Kimmellel,	a	Főnix	Felemelkedése	–	Szerelem,
Gazdagság,	Jólét.

Második	Látás	Serenityvel,	Cumberland	Street,	Boone.
Serenity	 nem	 közölt	 egész	 oldalas	 hirdetést,	 emelt	 díjas

telefonszámot	vagy	családnevet,	viszont	a	házunktól	simán	elbicikliztem
odáig,	és	ő	volt	az	egyetlen,	aki	kedvezményes	10	dolláros	áron	vállalta
az	első	szeánszot.

A	Cumberland	Street	a	városnak	ahhoz	a	 részéhez	 tartozik,	 amitől	a
nagymamám	 mindig 	 óvott	 –	 gyakorlatilag 	 egy	 sikátor,	 csődbe	 ment,
bedeszkázott	 kirakatú	 szupermarkettel	 és	 lepukkant	 bárral.	 Két
farostlemez	tábla	áll	a	járdán,	az	egyik	2	dollárért	kínálja	a	rövidet	öt	óra
előtt,	a	másikon	ez	áll:	KÁRTYAJÓSLÁS,	10	$,	14R.

Mi	az	a	14R?	Korhatár?	Ruhaméret?



Nem	 szívesen	 hagynám	 a	 bringámat	 az	 utcán,	 miután	 nem	 tudom
lezárni	–	a	 sulinál,	 a	 főutcán,	vagy	a	 többi	helyen,	ahová	 járni	 szoktam,
nem	 is	kell	 –,	 inkább	betolom	a	bár	bejáratától	balra	nyíló	 folyosóra,	 és
felvonszolom	 a	 lépcsőházban,	 ahol	 sör	 és	 veríték	 bűzét	 érezni.	 Fel
egészen	 a	 kis	 fordulóig .	 Az	 egyik	 ajtón	 14R	 jelzés,	 alatta	 egy	 táblával:
Jóslás	–	Serenity.

Az	 előtér	 falait	 hámló	 bársonytapéta	 borítja.	 Sárga	 penészfoltok
virágzanak	 a	mennyezeten,	 és	 kicsit	mindennek	 olyan	 az	 illata,	mint	 a
potpourrinak.	 Az	 ingatag	 kis	 asztal	 egyensúlyát	 a	 ránehezedő	 vastag
telefonkönyv	 őrzi.	 Egy	 porcelán	 tálkában	 névjegyek:	 SERENITY	 JONES,
MÉDIUM.

A	kis	előtérben	nincs	túl	sok	hely	nekem	és	a	biciklimnek.	Küszködve
fordítom	el,	próbálom	a	falnak	támasztani.

A	 bejárat	 túlsó	 oldalán	 két	 fojtott	 női	 hangot	 hallok.	 Nem	 tudom
biztosan,	kopogtassak-e,	 felhívjam-e	Serenity	figyelmét	az	érkezésemre.
Azután	eszembe	jut,	hogy	ha	érti	a	dolgát,	amúgy	is	tudnia	kell	rólam.

Azért	a	biztonság	kedvéért	köhécselek.	Jó	hangosan.
A	 biciklit	 a	 csípőmnek	 támasztva	 egyensúlyozom,	 úgy	 préselem	 a

fülemet	az	ajtóra.
Önnek	egy	nagyon	nehéz	döntés	okoz	gondot.
Fojtott	döbbenet,	majd	a	második	hang:	Honnan	tudta?
Súlyos	kételyei	vannak	azzal	kapcsolatban,	hogy	mi	a	helyes	út.
Újra	a	másik	hang:	Annyira	nehéz	így,	Bert	nélkül.
Most	ő	is	itt	van.	És	el	akarja	mondani,	hogy	hallgasson	a	megérzéseire.
Rövid	csend.	Ez	egyáltalán	nem	vall	Bertre.
Persze,	hogy	nem.	Valaki	más	vigyáz	magára.
Louise	néni?
Igen!	Azt	mondja,	mindig	maga	volt	a	kedvence.



Nem	tudom	megállni,	felhorkanok.	Szép	hárítás,	Serenity.
Talán	meghallott,	mert	az	ajtó	túlsó	felén	hirtelen	csend	lesz.	Amint

közelebb	 hajolok,	 hogy	 jobban	 halljam,	 a	 bicikli	 kibillen	 az
egyensúlyából.	 Alig 	 tudok	 megállni,	 végül	 elbotlom	 anyám	 sálában,
ami	 közben	 kioldozódott.	 Biciklivel	 együtt	 nekicsapódom	 a	 kis
asztalnak,	mire	a	tálka	lepottyan,	és	darabokra	törik.

Az	 ajtót	 belülről	 feltépik,	 míg	 én	 felnézek	 a	 bicikli	 váza	 mögül,
közben	próbálom	összeszedegetni	a	cserepeket.

–	Ez	meg	mi?
Serenity	 Jones	 magas,	 és	 még	 magasabbra	 tornyozza	 rózsaszín

vattacukorra	 emlékeztető	 haját.	 Rúzsa	 illik	 a	 frizurájához.	 Az	 a	 furcsa
érzésem	támad,	mintha	már	találkoztunk	volna.

–	Maga	Serenity?
–	Ki	kíváncsi	rá?
–	Nem	kellene	tudnia?
–	 Látó	 vagyok,	 nem	 mindentudó.	 Ha	 az	 lennék,	 a	 Park	 Avenue-n

ücsörögnék,	 és	 a	 Kajmán-szigetekre	 utalgatnám	 a	 pénzemet.	 –
Elhasznált	 hangja	 olyan,	 mint	 egy	 kanapé	 törött	 ágyrugójának
csikorgása.	 Azután	 észreveszi	 a	 porceláncserepeket	 a	 kezemben.	 –	 Te
most	ugratsz?	A	nagyanyám	jósolt	abból	a	tálból!

Sejtelmem	 sincs,	 hogyan.	 Csak	 azt	 tudom,	 hogy	 nagy	 szarban
vagyok.

–	Bocs.	Baleset	volt…
–	 Van	 fogalmad	 róla,	 milyen	 régi	 darab?	 Családi	 örökség!	 Hála

legyen	 az	Úrjézusnak,	hogy	 anyám	már	nem	élte	meg	 az	 elvesztését.	 –
Felszedegeti	 a	 darabkákat,	 és	 egymáshoz	 illeszti	 őket,	 mintha	 ettől
varázslatos	módon	összetapadnának.

–	Megpróbálhatom	megjavítani…



–	 Hacsak	 nem	 vagy	 varázsló,	 nem	 fog	 sikerülni.	 Az	 anyám	 és	 a
nagyanyám	 együtt	 forog	 a	 sírjában,	 csak	 mert	 annyi	 jóérzés	 nincs
benned,	mint	egy	menyétben.

–	Ha	ennyire	értékes,	miért	hagyta	kint	az	előtérben?
–	 Te	 meg	 miért	 hoztad	 be	 a	 biciklidet	 egy	 gardrób	 méretű

előszobába?
–	 Mert	 nem	 akartam,	 hogy	 ellopják,	 ha	 kint	 hagyom	 a	 folyosón.	 –

Talpra	állok.	–	Nézze,	megfizetem	a	tálját.
–	 Kislány,	 a	 világon	 nincs	 annyi	 cserkészsütemény,	 amiből

kifizethetsz	egy	1858-ból	származó	antik	régiséget.
–	Nem	cserkészsüteményt	árulok	–	közlöm	velem.	–	Jóslásra	jöttem.
Először	nem	is	érti.
–	Nem	vállalok	kölyköket.
–	 Idősebb	 vagyok,	 mint	 amilyennek	 tűnök.	 –	 Szemenszedett

hazugság.	Mindenki	azt	hiszi,	hogy	ötödikbe	járok,	nem	nyolcadikba.
Az	asszony,	aki	odabent	jósoltatott,	hirtelen	kidugja	fejét	az	ajtón.
–	Serenity?	Minden	rendben?
Serenity	félreáll,	elbotlik	a	biciklim	vázában.
–	Jól	vagyok.	–	Feszült	mosollyal	fordul	felém.	–	Nem	tudok	segíteni.
–	Hogyan?	–	kérdezi	az	ügyfél.
–	 Nem	 magának,	 Mrs.	 Langham	 –	 válaszolja	 Serenity,	 azután

lehalkítja	a	hangját.	–	Ha	nem	mész	el	önszántadból,	kihívom	a	zsarukat,
és	feljelentelek.

Mrs.	 Langham	 talán	 nem	 akar	 olyan	 jóst,	 aki	 gonoszkodik	 a
gyerekekkel;	 talán	 csak	 nem	 kívánja	 megvárni,	 amíg	 a	 rendőrök
ideérnek.	 Akármi	 az	 oka,	 olyan	 pillantást	 vet	 Serenityre,	 mintha
mondani	 akarna	 valamit,	 aztán	 csak	 eloldalaz	 közöttünk,	 és	 sietve
elindul	lefelé	a	lépcsőn.



–	 Hát	 ez	 remek	 –	 mormolja	 Serenity.	 –	 Most	 nemcsak	 egy
pótolhatatlan	 családi	 örökséggel	 tartozol,	 de	 a	 tíz	 dollárral	 is,	 amit
miattad	veszítettem	el.

–	 Kifizetem	 a	 dupláját	 –	 bukik	 ki	 belőlem.	 68	 dollárom	 van.	 Ez
minden	pénzem,	amit	gyerekcsőszként	kerestem	és	a	magánnyomozásra
tettem	félre.	Nem	vagyok	róla	meggyőződve,	hogy	Serenity	az	igazi,	de
kész	vagyok	feláldozni	húsz	dollárt,	hogy	kiderüljön.

Amint	ezt	meghallja,	felcsillan	a	szeme.
–	Most	 az	 egyszer	 kivételt	 teszek.	 –	 Szélesebbre	 tárja	 az	 ajtót,	 hogy

felfedjen	 egy	 átlagos	 nappalit,	 kanapéval,	 kávézóasztallal	 és	 tévével.
Egészen	olyan,	mint	a	nagymamám	lakása,	ami	kicsit	kiábrándít.	Semmi
sem	utal	természetfeletti	hatalomra.	–	Van	valami	gond?	–	kérdi	élesen.

–	Csak	üveggömbre	és	gyöngyfüggönyre	számítottam.
–	Azért	felárat	kell	fizetni.
Felnézek	rá,	mert	nem	tudom	biztosan,	hogy	nem	tréfál-e.	Lehuppan

a	kanapéra,	és	int	az	egyik	szék	felé.
–	Mi	a	neved?
–	Jenna	Metcalf.
–	 Rendben,	 Jenna	 –	 sóhajt	 fel.	 –	 Átnyújt	 egy	 vendégkönyvet,	 hogy

írjam	bele	a	nevem,	a	címem	és	a	telefonszámom.
–	Azt	meg	minek?
–	Arra	az	esetre,	ha	még	beszélnünk	kell.	Ha	egy	szellem	üzen	neked,

vagy	ilyesmi.
Lefogadom,	 hogy	 inkább	 kéretlen	 reklámlevelet	 küld,	 amiben	 20

százalékot	kínál	a	 legközelebbi	 jóslás	árából,	de	elveszem	a	bőrbe	kötött
könyvet,	 és	 beírom	magam.	 Izzad	 a	 tenyerem.	 Most,	 hogy	 itt	 vagyok,
kezdem	meggondolni	magam.	 A	 legrosszabb	 eshetőség,	 hogy	 Serenity
Jones	csaló,	egy	újabb	zsákutca,	amibe	anyám	keresése	során	jutottam.



Nem.	A	 legrosszabb	eshetőség,	hogy	Serenity	 Jones	valódi	médium,
akitől	 megtudok	 ezt-azt	 –	 mondjuk,	 hogy	 az	 anyám	 szántszándékkal
hagyott	el,	vagy	hogy	meghalt.

Felveszi	a	kártyát,	és	elkezdi	keverni.
–	Amit	a	szeánsz	alatt	mondok,	elsőre	 talán	nem	tűnik	értelmesnek,

de	 jól	 véss	 az	 eszedbe	 mindent,	 mert	 egy	 napon	 talán	 hallani	 fogsz
valamit,	amiből	rájössz,	hogy	mit	akart	ma	elmondani	a	szellem.	–	A	légi
utaskísérők	 magyarázzák	 el	 így,	 hogyan	 kell	 becsatolni	 a	 biztonsági
övet.	 Aztán	 felém	 nyújtja	 a	 paklit,	 hogy	 válasszam	 három	 részre.	 –
Szóval,	 mit	 akarsz	 megtudni?	 Hogy	 ki	 van	 beindulva	 rád	 a	 suliban?
Jelesre	vizsgázol-e	angolból?	Hol	tanulj	tovább?

–	 Nem	 ez	 érdekel.	 –	 Visszaadom	 neki	 a	 paklit	 anélkül,	 hogy
szétválasztanám.	 –	 Tíz	 évvel	 ezelőtt	 eltűnt	 az	 édesanyám.	 Azt	 akarom,
hogy	segítsen	megtalálni.

*

Itt	 egy	 bekezdés	 anyám	 naplójából,	 amit	 kívülről	 tudok.	 Ha
unatkozom	 az	 órán,	 néha	 a	 saját	 füzetembe	 is	 lejegyzem,	 miközben
próbálom	utánozni	a	kézírását.

A	 botswanai	 időkből	 származik,	 amikor	 már	 a	 doktorija	 után	 az
elefántok	 gyászát	 vizsgálta	 a	 Tuliban,	 és	 megfigyelte	 egy	 vadon	 élő
elefánt	 halálát.	 Az	 eset	 a	 Kagiso	 nevű	 15	 éves	 tehén	 borjával	 történt.
Kagiso	 nem	 sokkal	 virradat	 után	 ellett	meg,	 a	 borjú	 pedig 	 vagy	 halva
született,	 vagy	 nem	 sokkal	 később	 pusztult	 el.	 Anyám	 feljegyzései
szerint	 ez	 nem	 ritka	 az	 első	 borjukat	 világra	 hozó	 elefántok	 esetében.
Annál	különösebb	az,	ahogyan	Kagiso	reagált.

Kedd



09:45	 Kagiso	 a	 borjú	 mellett	 áll	 a	 tisztáson,	 a	 tündöklő	 napsütésben.
Simogatja	a	fejét,	és	felemeli	az	ormányát.	A	borjú	06:35	óta	nem	mozdul.
11:52	 Kagiso	 Aviwét	 és	 Cokisát	 fenyegeti,	 amikor	 a	 két	másik	 nőstény
közelebb	jön,	hogy	megvizsgálja	a	borjú	tetemét.
15:15	 Kagiso	 továbbra	 is	 őrt	 áll	 a	 test	 felett.	 Megérinti	 a	 borjút	 az
ormányával.	Próbálja	felemelni.

Szerda
06:36	Aggódom	Kagiso	miatt,	aki	nem	ment	el	inni.
10:42	Kagiso	cserjéket	rugdal	a	borjú	tetemére.	Ágakat	tör	le,	hogy	azokkal
fedje	be.
15:46	 Iszonyú	 hőség.	 Kagiso	 elmegy	 inni,	 majd	 visszatér,	 hogy	 a	 borjú
közelében	legyen.

Csütörtök
06:56	Három	nőstény	oroszlán	közelít;	kezdik	elvonszolni	a	borjú	tetemét.
Kagiso	támad,	az	oroszlánok	keletnek	menekülnek.	Kagiso	üvöltve	áll	őrt	a
borjú	felett.
08:20	Még	mindig	üvölt.
11:13	Kagiso	tovább	őrködik	a	halott	borjú	felett.
21:02	Három	oroszlán	felfalja	a	borjú	tetemét.
Kagisót	nem	látni.

A	lap	aljára	anyám	még	ezt	jegyezte	fel:

Kagiso	 csak	 azután	 hagyja	 ott	 a	 borjú	 tetemét,	 hogy	 három	 napon	 át
virrasztott	felette.
Sok	 tudományos	 vizsgálat	 áll	 rendelkezésre	 arról,	 hogy	 a	 két	 év	 alatti
elárvult	elefántborjak	nem	maradnak	életben.
Mindeddig	senki	sem	foglalkozott	azzal,	hogy	mi	történik	az	anyával,	aki



elveszíti	a	gyermekét.

Anyám	 az	 írás	 keletkezése	 idején	még	 nem	 tudta,	 de	már	 várandós
volt	velem.

*

–	Nem	vállalok	eltűnt	 személyeket	 –	 ismétli	 Serenity	olyan	hangon,
ami	a	legkisebb	ellenkezésnek	sem	hagy	helyet.

–	 Nem	 vállal	 kölyköket	 –	 rándulok	 össze	 idegesen.	 –	 Nem	 vállal
eltűnt	személyeket.	Akkor	mégis	mit	vállal?

Résnyire	szűkülnek	a	szemei.
–	Küldjek	neked	energiát?	Semmi	gond.	 Jósoljak	kártyából?	Ülj	csak

le.	Társalogjak	a	halottakkal?	Én	vagyok	az	embered.	–	Előrehajol,	hogy
egyértelmű	módon	 az	 értésemre	 adja,	milyen	 falba	 ütköztem.	 –	 Eltűnt
személyeket	nem	vállalok.

–	De	maga	médium…
–	Minden	médium	más	adottságokkal	rendelkezik	–	adja	a	tudtomra.

–	Megérzés,	 auraolvasás,	 asztaltáncoltatás,	 telepátia.	 Csak	mert	 kaptam
egy	kis	kóstolót,	még	nem	falhatom	fel	az	egész	svédasztalt.

–	Tíz	 éve	 tűnt	 el	 –	 folytatom,	mintha	meg	 se	hallanám.	Eltűnődöm,
beszéljek-e	 neki	 az	 elefántokról	 vagy	 arról,	 hogy	 anyámat	 kórházba
szállították,	 de	 végül	 nem	 teszem.	 Nem	 akarom	 a	 szájába	 adni	 a
szavakat.	–	Hároméves	voltam.

–	 A	 legtöbben	 azért	 tűnnek	 el,	 mert	 ezt	 is	 akarják	 –	 jegyzi	 meg
Serenity.

–	De	nem	mindenki	–	vágom	rá.	–	Anyám	nem	hagyott	el.	Tudom.	–
Habozok,	végül	leoldozom	nyakamról	a	sálat	és	felé	nyújtom.	–	Ez	az	övé
volt.	Talán	segíthet,	hogy…?



Serenity	egy	ujjal	sem	érinti.
–	Nem	mondtam,	hogy	nem	 tudnám	megtalálni.	Csak	azt,	hogy	nem

fogom.
Számtalan	 módon	 elképzeltem	 a	 találkozást,	 de	 ez	 nem	 szerepelt

közöttük.
–	 Miért?	 –	 kérdezem	 megkövülten.	 –	 Miért	 ne	 segítene	 nekem,	 ha

egyszer	tud?
–	 Mert	 nem	 vagyok	 Teréz	 anya,	 azért!	 –	 csattan	 fel	 paprikavörös

arccal.	 Belegondolok,	 látja-e	 előre,	 hogy	 a	 magas	 vérnyomás	 fogja
okozni	a	halálát.	–	Elnézést	–	áll	fel,	azzal	eltűnik	a	folyosón.	Egy	perccel
később	meghallom	a	víz	csobogását.

Öt	perce,	hogy	kiment.	Tíz.	Felkelek,	őgyelegni	kezdek	a	nappaliban.
A	 kandalló	 párkányán	 képek:	 Serenity	 Ronald	 és	 Nancy	 Reagannel,
Cherrel,	meg	azzal	a	fickóval	a	Zoolanderből.	Az	egésznek	semmi	értelme.
Aki	 ilyen	 celebekkel	 bratyizik,	 miért	 jósolgat	 tíz	 dollárokért	 a	 világ
végén?

Amikor	meghallom	a	vécé	öblítését,	visszatérek	a	kanapéhoz,	és	úgy
ülök	 le,	 mintha	 végig 	 ott	 lettem	 volna.	 Serenity	 összeszedetten	 tér
vissza.	Rózsaszín	fürtjei	nedvesek,	mintha	megmosta	volna	az	arcát.

–	Nem	kérek	pénzt	ezért	a	mai	alkalomért	–	közli,	mire	felhorkanok.	–
Tényleg	 sajnálom,	 amit	 a	 mamádról	 mondtál.	 Talán	 valaki	 más
elmondhatja	neked,	amit	hallani	akarsz.

–	Például	ki?
–	Fogalmam	sincs.	Ez	nem	úgy	megy,	hogy	szerda	esténként	együtt

lógunk	a	Para	bárban.	–	Az	ajtóhoz	 lép,	és	 szélesre	 tárja,	hogy	értsem	a
célzást.	–	Ha	hallok	róla,	hogy	valaki	ilyesmivel	foglalkozik,	majd	szólok.

Gyanítom,	 hogy	 ez	 szemenszedett	 hazugság.	 Csak	 azért	 mondja,
hogy	 tűnjek	 már	 el	 a	 nappalijából.	 Kilépek	 az	 előszobába,	 és



feltámasztom	a	biciklim.
–	 Ha	 már	 nem	 tudja	 megtalálni,	 legalább	 azt	 elmondaná,	 hogy

meghalt-e?
Nem	 hiszem	 el,	 hogy	 ilyet	 kérdezek,	 csak	 amikor	 a	 szavak	már	 ott

kavarognak	közöttünk,	mint	egy	függöny,	ami	meggátolja,	hogy	tisztán
lássuk	egymást.	Egy	pillanatig 	arra	gondolok,	hogy	felkapom	a	biciklim,
és	kirontok	az	ajtón,	mielőtt	még	hallanom	kellene	a	választ.

Serenity	megrázkódik,	mintha	sokkolót	nyomtak	volna	a	hátába.
–	Nem	halt	meg.
Ahogy	 rávágja	 az	 arcomra	 az	 ajtót,	 azon	 tűnődöm,	hogy	 talán	 ez	 is

szemenszedett	hazugság.

*

Ahelyett,	 hogy	 hazamennék,	 kikerekezek	 Boone	 külvárosába.	 Öt
kilométert	 megyek	 a	 földúton,	 egészen	 a	 Stark	 Természetvédelmi
Területig ,	 amit	 arról	 a	 tábornokról	 neveztek	 el,	 akitől	 az	 állam	 a
jelmondatát	 kölcsönözte:	 „Szabadon	 élni	 vagy	 meghalni”.	 Tíz	 évvel
ezelőtt,	 amikor	még	 nem	 volt	 Stark	 Természetvédelmi	 Terület,	 ezen	 a
helyen	feküdt	a	New	England	Elefántrezervátum,	amit	az	apám,	Thomas
Metcalf	 alapított.	Akkoriban	 több	mint	2000	holdon	 terült	 el,	 és	körben
200	 holdas	 határvidék	 választotta	 el	 a	 legközelebbi	 lakóövezetektől.
Mostanra	 a	 terület	 felét	 egy	 bevásárlóközpont,	 egy	 Costco	 és	 egy
lakópark	foglalja	el.	A	többi	az	állam	kezében	maradt.

Leparkolom	 a	 biciklim,	 és	 sétálok	 húsz	 percet;	 elhagyom	 a
nyírfaligetet	 és	 a	 mostanra	 elmocsarasodott	 tavat,	 ahová	 egykor	 az
elefántok	 inni	 jártak.	 Végül	 elérkezem	 kedvenc	 helyemre,	 az	 óriási
tölgyfa	alá,	amelynek	görbe	ágai	egy	boszorkány	karjait	idézik.	Noha	az
erdő	jó	részét	az	évnek	ebben	a	szakában	elborítja	a	moha	és	a	páfrány,	a



fa	 alatt	 mindig 	 lila	 gombák	 tenyésznek.	 Ha	 léteznének,	 a	 tündérek
élnének	ilyen	helyeken.

A	 gombát	 Laccaria	 amethystinának	 hívják.	 Utánanéztem	 a	 neten.
Anyám	is	ezt	tette	volna,	ha	látja.

Leülök	 a	 gombaszőnyeg	 közepén.	 Azt	 várnám,	 hogy	 összenyomom
őket,	 de	 ehelyett	 körbeölelnek.	 Megsimogatom	 az	 egyik	 alját,	 a	 finom
harmonikaszerű	 redőket.	 Egyszerre	 bársonyos	 és	 izmos,	 mint	 az
elefántormány	hegye.

Maura	 ezen	 a	 helyen	 temette	 el	 borját,	 az	 egyetlen	 elefántot,	 aki	 a
rezervátum	 területén	 született.	 Túl	 fiatal	 vagyok,	 hogy	 emlékezhessem
rá,	de	olvastam	róla	anyám	naplójában.	Maura	már	vemhesen	érkezett	a
rezervátumba,	noha	az	állatkertben,	ahonnan	ideszállították,	nem	tudtak
erről.	Csaknem	tizenöt	hónappal	az	érkezése	után	ellett	meg,	de	a	borjú
holtan	jött	a	világra.	Maura	elhozta	erre	a	helyre,	a	nagy	tölgy	alá,	ahol
tűlevelekkel	 és	 ágakkal	 fedte	 be.	 A	 rákövetkező	 tavasszal	 a	 lehető
leggyönyörűbb	 gombák	 szökkentek	 szárba	 azon	 a	 helyen,	 ahol	 a
rezervátum	személyzete	végül	elföldelte	a	borjú	tetemét.

Előveszem	 a	mobilt	 a	 zsebemből.	 Az	 egyetlen	 jó	 dolog	 abban,	 hogy
kiárusították	 a	 fél	 rezervátumot,	 az	 innen	 nem	 túl	 messze	 álló	 nagy
adótorony,	 amitől	 a	 vétel	 alighanem	 jobb,	 mint	 New	 Hampshire
bármelyik	 részén.	 Megnyitom	 a	 böngészőt	 és	 bepötyögöm:	 SERENITY
JONES	MÉDIUM.

Legelőször	a	Wikipedia	róla	szóló	cikkét	olvasom	el.

Serenity	 Jones	 (sz.	 1966.	 november	 1.),	 amerikai	 jós	 és	 médium.	 Több
alkalommal	szerepelt	a	Jó	reggelt,	Amerikában,	és	saját	televíziós	műsort
is	kapott,	 Serenity!	címmel,	ahol	 jósolt	a	 jelenlévőknek,	és	a	kiválasztott
vendégekkel	 négyszemközt	 is	 foglalkozott,	 szakterülete	 mégis	 az	 eltűnt
személyek	felkutatása.



Eltűnt	személyek	felkutatása?	Ezek	most	hülyülnek?

A	helyi	szintű	rendőri	erőkkel	és	az	FBI-jal	is	együttműködött,	állítólag	88
százalékos	 sikerességgel,	ugyanakkor	a	megérzései	 cserbenhagyták	 John
McCoy	 fiának	 elrablása	 kapcsán.	 Az	 ügy	 széles	 körű	 nyilvánosságot
kapott,	és	büntetőjogi	feljelentéshez	vezetett.	Jones	2007	óta	nem	szerepelt
a	nyilvánosság	előtt.

Lehetséges,	hogy	egy	híres	médium	–	még	ha	kegyvesztett	 is	 lett	–
eltűnjön	a	föld	színéről,	majd	egy	évtizeddel	később	a	New	Hampshire-i
Boone-ban	 bukkanjon	 fel?	 Hát	 hogyne.	 Aki	 el	 akar	 bújni	 a	 világ 	 elől,
keresve	 sem	 találhat	 alkalmasabb	 helyet	 a	 szülővárosomnál,	 ahol	 a
legizgalmasabb	esemény	a	július	4-ei	Tehénlepény	bingóbajnokság.

Átfutottam	bizonyított	eredményeinek	listáját.

1999-ben	Jones	elmondta	Thea	Katanapoulisnak,	hogy	hét	éve	eltűnt	fia,
Adam	 életben	 van.	 2001-ben	 Adam	 előkerült,	 Afrika	 partvidékén,	 egy
teherhajón	dolgozott.
Jones	 pontosan	 jósolta	 meg	 OJ	 Simpson	 felmentését	 és	 az	 1989-es	 nagy
földrengést.
1998-ban	 Jones	 tudatta,	 hogy	 a	 következő	 elnökválasztást	 el	 fogják
halasztani.	 Noha	 magát	 a	 2000-es	 választást	 nem	 halasztották	 el,	 a
hivatalos	eredményeket	csak	36	nappal	később	hozták	nyilvánosságra.
1998-ban	azt	mondta	az	eltűnt	főiskolás,	Kerry	Rashid	anyjának,	hogy	a
lányát	leszúrták,	és	a	DNS-vizsgálat	eredménye	fogja	lebuktatni	a	bűntény
valódi	 elkövetőjét.	 2004-ben	 Orlando	 Ickest	 a	 felülvizsgálati	 eljárás
eredményeként	 szabadon	 bocsátották,	 és	 a	 bűntény	 miatt	 egykori
szobatársa	ellen	emeltek	vádat.
2001-ben	Jones	azt	mondta	a	rendőrségnek,	hogy	Chandra	Levy	holttestét



egy	 fákkal	 sűrűn	 benőtt	 domboldalon	 fogják	 megtalálni.	 A	 testet	 a
rákövetkező	 évben	 a	 marylandi	 Rock	 Creek	 Parkban,	 egy	 meredek
hegyoldalban	 találták	 meg.	 Jones	 azt	 is	 megjósolta,	 hogy	 Thomas
Quintanos	New	York-i	tűzoltó,	akit	szeptember	11.	után	halottnak	hittek,
még	 életben	 van.	 A	 férfit	 öt	 nappal	 a	 merénylet	 után	 valóban
kiszabadították	a	Világkereskedelmi	Központ	romjai	alól.
Egyik	 2001-es	 műsorában	 Jones	 kamerák	 jelenlétében	 elvezette	 a
rendőrséget	 Earlen	 O’Doule	 postai	 kézbesítő	 pensacolai	 otthonába,	 és
feltárta	az	alagsorban	elrejtett	titkos	helyiséget,	ahol	megtalálták	a	nyolc
évvel	korábban,	11	évesen	elrabolt	és	azóta	halottnak	hitt	Justine	Fawkert.
2003.	 februári	műsorában	 Jones	azt	mondta	 John	McCoy	 szenátornak	és
feleségének,	 hogy	 elrabolt	 fiuk	még	 életben	 van,	 és	 a	 floridai	 Ocalában,
egy	buszpályaudvaron	 fogják	megtalálni.	A	 fiú	 földi	maradványai	 itt	 is
kerültek	elő,	de	már	félig	szétoszlott	állapotban.

Innen	indult	Serenity	Jones	lejtmenete.

2003	áprilisában	Jones	azt	mondta	egy	tengerész	kommandós	özvegyének,
hogy	 egészséges	 fiúgyermeknek	 fog	 életet	 adni.	 Az	 asszony	 tizennégy
nappal	később	elvetélt.
2003	 májusában	 Jones	 azt	 mondta	 a	 utahi	 Oremből	 érkező	 Yolanda
Rawlsnak,	 hogy	 eltűnt	 ötesztendős	 lánya,	 Velvet	 agymosáson	 esett	 át,
azóta	egy	mormon	család	neveli,	ami	óriási	tiltakozást	váltott	ki	Salt	Lake
Cityben.	 Hat	 hónappal	 később	 Yolanda	 élettársa	 bevallotta	 a	 lány
meggyilkolását,	és	elvezette	a	rendőrséget	a	helyi	hulladéktelep	közelében
ásott	sírhoz.
2004-ben	 Jones	 megjósolta,	 hogy	 Jimmy	 Hoffa	 maradványait	 annak	 az
óvóhelynek	 a	 betonfalaiban	 találják	 majd	 meg,	 amelyet	 a	 Rockefeller
család	 építtetett	 a	 vermonti	 Woodstockban.	 Az	 állítás	 valótlannak



bizonyult.
2004	 márciusában	 Jones	 azt	 állította,	 hogy	 Audrey	 Seiler,	 a	 Wisconsin-
Madisoni	 Egyetem	 eltűnt	 hallgatója	 egy	 sorozatgyilkos	 áldozata	 lett,	 és
hogy	 ennek	 bizonyítékaként	 elő	 fog	 kerülni	 egy	 kés.	 Seilerről	 utóbb
kiderült,	 hogy	 csak	 megrendezte	 a	 saját	 elrablását,	 mert	 ezzel	 akarta
felkelteni	barátja	figyelmét.
2007	 májusában	 Jones	 megjósolta,	 hogy	 Madeleine	 McCann,	 aki
eltűnésekor	a	szüleivel	nyaralt	Portugáliában,	augusztusra	elő	fog	kerülni.
Az	ügy	azóta	is	megoldatlan.

Jones	 azóta	 nem	 vállalkozott	 nyilvános	 jóslásra.	 Amennyire	 meg
tudtam	ítélni,	ő	maga	tűnt	el	a	világ 	szeme	elől.

Nem	csoda,	ha	nem	vállal	kölyköket.
Oké,	 hatalmas	 hibát	 követett	 el	 a	 McCoy-ügyben,	 de	 a	 védelmére

legyen	mondva,	félig 	igaza	lett:	az	eltűnt	fiú	tényleg	előkerült.	Csak	már
nem	 élt.	 Hatalmas	 pech,	 hogy	 ilyen	 sikersorozat	 után	 éppen	 egy
szuperhíres	politikusnál	kellett	csődöt	mondania.

Vannak	 képek	 Serenityről	 a	 Grammy-díj-átadón	 Snoop	 Doggal	 és	 a
fehér	házi	 tudósítók	 estélyén	George	W.	Bushsal.	Van	 egy	másik	 fotó	 a
US	magazin	 Divatrendőrség	 rovatából	 –	 itt	 olyan	 ruhát	 visel,	 amin	 két
hatalmas	selyemvirágot	varrtak	a	didkóira.

Rákattintok	 a	 YouTube-ra,	 hogy	 beüssem	 Serenity	 és	 a	 szenátor
nevét.	 Betöltődik	 egy	 videó,	 amin	 Serenityt	 látom	 a	 tévéstúdióban,
fagyiszínű	hajjal	és	néhány	árnyalattal	sötétebb	rózsaszín	kezeslábasban.
A	lila	kanapén	McCoy	szenátor	foglal	helyet.	A	fickó	állával	derékszöget
lehetne	 mérni;	 a	 halántékán	 tökéletes	 ezüstbe	 hajló	 fürtök.	 Felesége
mellette	ül,	a	kezét	szorongatja.

Nem	igazán	érdekel	a	politika,	de	McCoy	szenátorról	tanultunk,	mint
a	politikai	bukás	iskolapéldájáról.	Elnökjelöltnek	szánták,	együtt	lógott	a



Kennedykkel	 Hyannisportban,	 ő	 tartotta	 a	 nagybeszédet	 a	 demokraták
országos	 választmányi	 gyűlésén.	 Azután	 a	 hétéves	 kisfiát	 elrabolták	 a
saját	magán-játszóterükről.

A	klipben	Serenity	odahajol	a	politikushoz.
–	McCoy	szenátor	–	közli	sejtelmes	hangon	–,	volt	egy	vízióm.
Éles	vágás	a	gospelkórusra.
–	Egy	vízió!	–	éneklik	ki	a	kulcsszót.
–	Vízióm	egy	kisfiúról…	–	Serenity	 itt	hatásszünetet	tart.	–	Aki	él	és

jól	van.
A	szenátor	felesége	rácsuklik	férje	karjára	és	elsírja	magát.
Azon	 tűnődöm,	 okkal	 választotta-e	McCoy	 szenátort.	 Vajon	 tényleg

látott	valamit,	vagy	csak	hírverést	akart	maga	körül?
Újabb	 vágás,	 ezúttal	 az	 ocalai	 buszpályaudvarra.	 Serenity	 a	 McCoy

házaspár	 kíséretében	 lép	 az	 épületbe,	 transzban	 halad	 a	 férfiöltöző
szekrényei	 felé.	 McCoy	 szenátor	 felesége	 felsír	 –	 Henry?	 –,	 amikor
Serenity	azt	mondja	a	rendőröknek,	hogy	a	341-es	szekrényt	nyissák	fel.
A	 rendőr	 kihúz	 egy	 mocskos	 bőröndöt,	 miközben	 mindenki	 más
hátrahőköl	az	oszló	tetem	bűzétől.

A	kamera	egy	pillanatra	megbillen.	A	kép	elúszik,	azután	az	operatőr
összekapja	magát,	még	épp	időben,	hogy	lássuk,	amint	Serenity	kidobja
a	 taccsot,	 Ginny	 McCoy	 ott	 helyben	 elájul,	 McCoy	 szenátor	 pedig 	 –	 a
demokraták	 aranyrészvénye	 –	 teli	 torokból	 azt	 üvöltözi,	 hogy	 az
operatőr	hagyja	abba	a	filmezést,	különben	szétveri	a	pofáját.

Serenity	 Jones	nem	csupán	kegyvesztett	 lett,	 lángolva	zuhant	alá.	A
McCoy	 család	 beperelte,	 de	 végül	 peren	 kívül	 megegyeztek.	 McCoy
szenátort	 ezt	 követően	 kétszer	 is	 letartóztatták	 kábítószerrel	 való
visszaélésért,	mígnem	 lemondott	 szenátusi	 tisztségéről	 és	 visszavonult
valahová,	 hogy	 „idegi	 kimerültségét”	 kezeltesse.	 Felesége	 egy	 évvel



később	gyógyszer-túladagolástól	halt	meg.	Eközben	Serenity	gyorsan	és
csendben	köddé	vált.

A	 nő,	 aki	 látványosan	 elszúrta	 McCoyék	 ügyét,	 ugyanaz	 a	 médium
volt,	 aki	 előtte	 tucatnyi	 eltűnt	 kölyköt	 talált	 meg.	 Ugyanaz	 a	 Serenity
Jones,	 aki	 most	 a	 város	 leglepukkantabb	 részén	 lakott	 és	 bagóért
dolgozott.	Vajon	elveszítette	a	képességét,	hogy	megtalálja	az	eltűnteket
–	 vagy	 soha	 nem	 is	 birtokolta?	 Valódi	 médium	 vagy	 csak	 piszok
szerencsés?

Amennyire	 tudom,	 a	 paranormális	 képesség	 olyasmi,	 mint	 a
biciklizés.	 Az	 ember	 soha	 nem	 felejti	 el.	 Csak	 gyakorolni	 kell,	 és
visszajön	minden.

Annak	ellenére,	hogy	Serenity	 Jones	semmi	szín	alatt	nem	akar	újra
találkozni	velem,	tudom,	hogy	az	anyám	megtalálása	pontosan	az	a	fajta
gyakorlat,	amire	szüksége	van.



ALICE

Nem	 túlzás	 azt	 állítani,	 hogy	 elefántok	 mindig 	 is	 voltak.	 Művészi
ábrázolásaikat	már	 a	 paleolit	 kortól	megtalálhatjuk;	 a	 rómaiak	 Tunézia
és	 Szicília	 mozaikjain	 elefántokat	 is	 megörökítettek.	 Az	 afrikai	 mbuti
néptörzs	 szerint	 őseik	 szelleme	 elefánt	 formájában	 tér	 vissza;	 más
törzsek	 vezetőit	 elefántagyarakkal	 temették	 el.	 Airavatát	 –	 a	 hindu
hitrendszerben	 valamennyi	 elefánt	 ősatyját	 –	 a	 villámlással	 és
mennydörgéssel	 azonosítják,	 míg	 az	 elefántfejű	 Ganésa	 az	 egyik
legfontosabb	 hindu	 istenség,	 aki	 valóra	 váltja	 a	 kívánságokat.	 A
buddhista	 hitrendszer	 szerint	 maga	 Buddha	 is	 fehér	 elefánt	 volt,	 aki
emberként	 született	 újjá.	 570-et,	 Mohamed	 születésének	 évét	 a
muszlimok	az	Elefánt	Évének	is	nevezik.

Tudjuk,	 hogy	 az	 elefántok	 a	 legnagyobb	 szárazföldi	 emlősök,
amelyek	 képesek	 átalakítani	 a	 lakókörnyezetükként	 szolgáló
ökoszisztémát.	 Tudjuk,	 hogy	 akár	 hatvan	 évig 	 is	 elélnek,	 és	 alacsony	 a
születési	 rátájuk.	 Tudjuk,	 hogy	 gyakorlatilag 	 nincs	 természetes
ellenségük.	 Tudjuk,	 hogy	 egész	 életen	 át	 tartó	 családi	 kötelékeket
szőnek,	és	összetett	társasági	viselkedésnormák	jellemzik	őket.

Tudjuk,	hogy	az	elefántok	magasan	fejlett	aggyal	rendelkeznek,	ezért
képesek	 átérezni	 a	 fájdalmat,	 félelmet,	 sőt	 veszteséget.	 Tudjuk,	 hogy
taníthatók,	és	 jó	az	emlékezőtehetségük.	Thaiföldön	 láttam	egyszer	egy
ázsiai	 elefántot,	 akit	 betanítottak	 egy	 kis	 trükkre.	 Az	 iskolásokat,	 akik
elmentek	 hozzá	 a	 rezervátumba,	 egy	 sorba	 ültették,	 majd	 arra	 kérték
őket,	 hogy	 vessék	 le	 a	 cipőjüket,	 és	 azokat	 egy	 halomba	 dobálták.	 A



mahout	 ezután	 utasította	 az	 elefántot,	 hogy	 adja	 vissza	 a	 cipőiket	 a
gyerekeknek.	 Az	 elefánt	 engedelmeskedett:	 ormányával	 gondosan
átválogatta	 a	 kupacot,	 hogy	minden	 gyermeknek	 az	 ölébe	pottyantsa	 a
maga	cipőjét.

Botswanában	 láttam	 egy	 nőstény	 elefántot,	 aki	 háromszor	 is
rátámadt	 egy	 helikopterre	 és	 a	 benne	 ülő	 állatorvosra,	 amikor	 az	 el
akarta	kábítani,	hogy	megvizsgálhassa.	A	rezervátumban	kérvényeznünk
kellett,	hogy	senki	ne	repülhessen	át	a	légterünkön,	mert	az	elefántok	az
orvosi	 helikopterek	 zajára	 is	 szorosan	 összetömörülnek	 –	 pedig 	 az
elefántok	némelyike	utoljára	akkor	látott	helikoptert,	amikor	ötven	évvel
korábban	a	vadőrök	ezekről	lőtték	ki	a	beteg	és	öreg	állatokat.

Hallani	 anekdotákat	 elefántokról,	 akik,	miután	 tanúi	 lettek,	hogy	 az
orvvadászok	 kilőtték	 csordájuk	 valamelyik	 tagját,	 az	 éj	 leple	 alatt
elmentek	a	faluba	és	megkeresték	azt,	aki	a	fegyvert	használta.

A	 kenyai	 Amboseli	 természetvédelmi	 területen	 a	 történelem	 során
két	 törzs	 került	 közvetlen	kapcsolatba	 az	 elefántokkal:	 a	maszájok,	 akik
vörös	 öltözékben,	 dárdával	 vadásztak	 rájuk,	 és	 a	 kambák,	 akik
földművesek	 és	 sosem	vadásztak	 elefántokra.	 Egy	 tanulmány	 szerint	 az
elefántok	nagyobb	félelmet	mutattak,	amikor	egy	öltözékről	kiszagolták,
hogy	korábban	maszájok	viselték.	Összetömörültek,	távol	kerültek	a	szag
forrásától,	 és	 miután	 a	 maszájok	 jelenlétét	 megérezték,	 csak	 sokkal
hosszabb	idő	elteltével	nyugodtak	meg.

Tegyük	hozzá,	hogy	ezek	az	elefántok	sosem	látták	magukat	a	törzsi
viseleteket.	 Kizárólag	 a	 szaglásukra	 támaszkodtak,	 a	 szagokat	 pedig 	 az
egyes	 törzsek	 étrendje	 és	 feromon-kiválasztása	 egyformán
befolyásolhatta	 (a	maszájok	 több	 állati	 eredetű	 táplálékot	 fogyasztanak,
mint	a	kambák;	a	kamba	falvakat	a	haszonállatok	maró	szagáról	ismerik).
Ami	ebben	igazán	érdekes,	hogy	az	elefántok	pontosan	és	megbízhatóan



képesek	 megállapítani,	 ki	 barát	 és	 ki	 ellenség.	 Gondoljunk	 csak
magunkra,	 akik	 még	 mindig 	 betévedünk	 éjszaka	 a	 sötét	 sikátorokba,
áldozatul	 esünk	 a	 piramisjátékoknak	 és	 tragacsokat	 veszünk
használtautó-nepperektől.

Amennyire	 én	 látom,	 mindezek	 fényében	 nem	 is	 az	 a	 kérdés,
képesek-e	emlékezni	az	elefántok.	Talán	 inkább	azt	kellene	kérdeznünk:
Mit	nem	felejtenek	el?



SERENITY

Nyolcéves	koromban	jöttem	rá,	hogy	a	világ 	tele	van	olyan	emberekkel,
akiket	 senki	 más	 nem	 lát.	 Volt	 egy	 fiú,	 aki	 lefeküdt	 a	 homokba,	 és
benézett	a	 szoknyám	alá,	 amíg	a	mászókán	 lógtam.	Egy	 idős	 fekete	nő,
aki	liliomillatot	árasztott	és	az	ágyamon	ülve	énekelgetett,	amíg	el	nem
aludtam.	 Néha,	 amikor	 anyámmal	 az	 utcán	 sétáltunk,	 úgy	 éreztem
magam,	 mintha	 lazacként	 úsznék	 az	 árral	 szemben:	 alig 	 tudtam
kikerülni	azt	a	sok	száz	embert,	aki	ellenkező	irányba	tartott.

A	 mamám	 ükanyja	 igazi	 irokéz	 sámán	 volt,	 míg 	 apám	 anyja
tealevelekből	 jósolt	 a	munkatársainak	 a	 cigarettaszünetekben,	 abban	 a
kekszgyárban,	ahol	egész	életében	dolgozott.	Egyikük	sem	örökítette	át
tehetségét	 a	 szüleimre,	 anya	 viszont	 mindenfélét	 mesélt	 arról,	 hogy
már	totyogó	kisgyermekként	megkaptam	a	Látást.	Megmondtam,	hogy
Jeannie	 néni	 hívni	 fog ,	 és	 öt	 másodperccel	 később	 megcsörrent	 a
telefon.	 Ragaszkodtam	 hozzá,	 hogy	 gumicsizmában	 menjek	 óvodába,
pedig 	csak	úgy	ragyogott	a	nap,	és	később	valóban	a	nyakunkba	zúdult
egy	váratlan	zápor.	Képzeletbeli	barátaim	nem	mindig 	gyerekek	voltak,
hanem	 polgárháborús	 katonák,	 Viktória	 korabeli	 úriasszonyok,	 sőt
egyszer	 egy	 Spider	 nevű	 szökött	 rabszolga,	 akinek	 a	 kötél	 szinte
beleégett	a	nyakába.	A	többi	kölyök	az	iskolában	furának	talált	és	olyan
messze	 elkerült,	 hogy	 a	 szüleim	 úgy	 döntöttek,	 átköltöznek	 New
Yorkból	New	Hampshire-be.	Itt	a	második	osztály	legelső	napján	leültek
velem	és	közölték:	Serenity,	ha	nem	akarod,	hogy	bajod	essen,	el	kell	rejtened
a	képességedet.



Hát	 ezt	 tettem.	 Amikor	 leültem	 a	 padba	 és	 egy	 lány	 ült	mellettem,
nem	szóltam	hozzá,	amíg	egy	másik	osztálytársam	meg	nem	tette,	mert
így	 kiderült,	 hogy	 nemcsak	 én	 látom.	 Amikor	 a	 tanárom,	 DeCamp
kisasszony	kézbe	vett	egy	tollat,	amiről	tudtam,	hogy	szét	fog	pukkadni
és	 tintával	 teríti	 be	 fehér	 blúzát,	 csak	 beharaptam	 az	 ajkam,	 és	 nem
szóltam,	 pedig 	 figyelmeztethettem	 volna.	 Amikor	 az	 osztály	 hörcsöge
elszökött,	 és	 láttam	 magam	 előtt,	 ahogyan	 átszalad	 az	 igazgatónő
íróasztalán,	 félresöpörtem	 a	 gondolatot,	 míg	 meg	 nem	 hallottam	 az
irodából	felhangzó	sikolyokat.

Barátokat	 szereztem,	 ahogyan	 a	 szüleim	 előre	 megmondták.	 Az
egyiküket	 Maureennak	 hívták.	 Meghívott	 hozzájuk,	 hogy	 játsszunk	 a
Polly	 Pocket	 babáival,	 és	 olyan	 titkokat	 árult	 el,	 hogy	 a	 bátyja
Playboyokat	 rejteget	 a	 matraca	 alatt,	 meg	 hogy	 az	 anyja	 egy
cipődoboznyi	 pénzt	 dugott	 a	 vécé	 hátfala	 mögé.	 Ezek	 után	 el	 lehet
képzelni,	 hogyan	 éreztem	 magam,	 amikor	 egy	 nap	 a	 játszótéren	 azon
versenyeztünk,	 melyikünk	 tud	 messzebb	 ugrani	 a	 hintáról,	 s	 közben
hirtelen	bevillant	a	kép,	ahogy	Maureen	a	földön	fekszik,	és	a	háttérben
egy	mentőautó	szirénázik.

Nem	akartam,	hogy	leugorjon,	de	elveszíteni	sem	akartam	a	legjobb
barátomat,	 aki	 mit	 sem	 tudott	 az	 én	 Látásomról.	 Így	 hát	 hallgattam,
majd	 amikor	 Maureen	 háromig	 számolt	 és	 leugrott	 a	 hintáról,	 én	 a
helyemen	 maradtam	 és	 behunytam	 a	 szemem	 –	 ne	 is	 kelljen	 látnom,
ahogyan	estében	a	lába	beszorul	alá	és	egyszerűen	kettéroppan.

A	 szüleim	azt	mondták,	ha	nem	rejtem	el	a	második	 látásom,	akkor
bajom	 esik,	 de	 én	 úgy	 éreztem,	 hogy	 inkább	 nekem	 essen	 bajom,	mint
másnak.	 Ekkor	 tökéltem	 el	 magamban,	 hogy	mindig 	 szóvá	 teszem,	 ha
előre	látok	valamit,	bármilyen	következménnyel	is	járjon.

Jelen	esetben	azzal,	hogy	Maureen	szörnyszülöttnek	nevez,	és	elkezd



lógni	a	népszerűbb	lányokkal.
Idősebb	 koromra	 már	 jobban	 kiismertem	 magam,	 jobban	 meg

tudtam	 állapítani,	 hogy	 ki	 élő	 és	 ki	 holt.	 Zavartalanul	 beszélgettem,
miközben	 a	 szemem	 sarkából	 láttam	 valakit	 elsuhanni.	 Megtanultam,
hogyan	ne	figyeljek	oda	–	mások	is	több	száz	embert	 ismernek	látásból,
akikkel	 nap	 mint	 nap	 találkoznak,	 mégsem	 állnak	 le	 mindegyikkel
beszélgetni.	Ugyanakkor	figyelmeztettem	anyámat,	hogy	nézesse	meg	a
féket,	mielőtt	még	kigyulladt	volna	a	lámpa	a	műszerfalon;	gratuláltam
egy	 szomszéd	 születendő	 gyerekéhez,	 bő	 egy	 héttel	 azelőtt,	 hogy	 az
orvos	 közölte	 vele	 az	 örömhírt.	 Minden	 hozzám	 eljutó	 információt
gondolkodás	 nélkül	 közöltem,	 meg	 sem	 próbáltam	 eldönteni,	 hogy
ajánlatos-e	elmondanom.

A	 Látásom	nem	 terjedt	 ki	mindenre.	 Tizenkét	 éves	 koromban	 apám
autóalkatrész-kereskedése	porig 	leégett,	majd	két	hónappal	később	apám
öngyilkos	 lett,	hátrahagyva	anyámra	egy	csapongó	búcsúlevelet	és	egy
jókora	 halom	 adósságot.	 Nem	 láttam	 előre	 ezeket	 a	 dolgokat.	 El	 sem
mondhatom,	hányszor	tettem	fel	magamnak	a	kérdést,	hogy	miért	nem
–	pedig 	hát	a	lottószámokat	sem	látom	előre,	és	azt	se	tudom,	mi	lesz	a
tőzsdén.	 Ahogy	 nem	 tudtam	 apámról,	 úgy	 évekkel	 később	 anyám
agyvérzését	 sem	 éreztem	 meg.	 Egyszerű	 médium	 vagyok,	 nem	 Óz,	 a
csodák	csodája.	Visszapörgettem	magamban	az	eseményeket,	hátha	nem
vettem	 észre	 valami	 árulkodó	 jelet;	 hátha	 valaki	 kapcsolatba	 próbált
lépni	velem	a	másik	oldalról,	de	én	nem	 figyeltem	rá,	mert	 túlságosan
lekötött	a	 franciadolgozatom.	Ahogy	teltek	az	évek,	arra	a	 felismerésre
jutottam,	hogy	vannak	dolgok,	 amiket	nem	 tudhatok;	 különben	pedig ,
nem	is	akarom	látni	az	egész	jövőt.	Ha	mindent	előre	tudnék,	mi	értelme
lenne	élni?

Anyával	 Connecticutban	 kezdtünk	 új	 életet,	 ahol	 ő	 egy	 szállodában



takarított,	 én	 meg	 feketében	 jártam,	 elmerültem	 a
boszorkánykultuszban,	 és	 valahogy	 túléltem	 a	 középiskolát.	 Csak	 a
főiskolán	 kezdtem	 el	 kiaknázni	 a	 bennem	 szunnyadó	 tehetséget.
Megtanultam	 kártyát	 vetni,	 és	 jósoltam	 a	 többi	 lánynak.	 Előfizettem	 a
Fate	 magazinra.	 Tankönyvek	 helyett	 Nostradamust	 és	 Edgar	 Cayce-t
olvastam.	 Guatemalai	 sálat	 és	 batikolt	 gézszoknyát	 hordtam,	 tömjént
égettem	 a	 kollégiumi	 szobámban.	 Találkoztam	 egy	 másik	 diákkal,
Shanae-vel,	 akit	 érdekeltek	 az	 okkult	 dolgok,	 s	 bár	 velem	 ellentétben
nem	 tudott	 kommunikálni	 az	 elhunytakkal,	 Érzőként	 szimpátiafájások
gyötörték	 minden	 alkalommal,	 ha	 a	 szobatársa	 menstruált.	 Együtt
próbálkoztunk	 a	 szellemidézéssel.	 Gyertyákkal	 vettük	 körül	 magunkat,
leültünk	 egy	 tükör	 elé,	 és	 hosszú	 időn	 át	 meredtünk	 rá,	 hogy	 lássuk
előző	 életeinket.	 Shanae	médiumok	 vérvonalából	 származott.	 Ő	 vett	 rá,
hogy	ismerjem	meg	mélyebben	túlvilági	segítőimet;	ő	mondta	el,	hogy
a	 nagynénje	 és	 a	 nagymamája	 –	 mindkettő	 ismert	 médium	 –
szellemkalauzok	révén	dolgozott.	Így	ismerkedtem	össze	Lucindával,	az
idős	fekete	hölggyel,	aki	az	ágyamnál	énekelt,	és	a	bohém	Desmonddal.
Szüntelenül	 velem	 voltak,	 mint	 a	 házi	 kedvencek,	 akik	 az	 ágy	 lábánál
alszanak,	hogy	az	első	hívó	szóra	 felpattanjanak.	Akkortól	 folyamatosan
társalogtam	 velük,	 és	 engedtem,	 hogy	 elkalauzoljanak	 a	 túlvilágon	 –
vagy	engem	vezessenek,	vagy	másokat	vezessenek	hozzám.

Desmond	 és	 Lucinda	 mindig 	 odafigyelt	 rám,	 miközben	 engedték,
hogy	 zöldfülűként	 bebarangoljam	 az	 egész	 paranormális	 szférát.
Gondoskodtak	 arról,	 hogy	 ne	 essék	 bajom,	 hogy	 ne	 találkozzam
démonokkal	 –	 olyan	 szellemekkel,	 akik	 sosem	 voltak	 emberek	 –,	 és	 ne
tegyek	fel	olyan	kérdéseket,	amelyekre	még	nem	értem	meg.	Határokat
vontak,	s	ezáltal	megtanítottak,	hogyan	uraljam	a	Látást,	ahelyett,	hogy
az	 uralna	 engem.	 Képzeljük	 el,	 milyen	 lenne,	 ha	 éjszakánként



ötpercenként	csörögne	a	telefonunk.	Ez	történik	a	szellemekkel,	ha	nem
állítjuk	 be	 a	 paramétereket.	 Túlvilági	 kalauzaim	magyarázták	 el,	 hogy
egy	dolog	megosztani	a	rám	törő	előérzeteket,	és	megint	más	kéretlenül
olvasni	valaki	jövőjében.	Más	médiumok	velem	is	csinálták	ezt,	úgyhogy
elmondhatom:	éppen	olyan,	mint	amikor	valaki	a	távollétünkben	áttúrja
a	 fehérneműs	 fiókunkat,	 vagy	 amikor	 beszorulunk	 a	 liftbe	 egy
kellemetlen	fickóval.

Nyaranta	5	dollárért	jósoltam	a	maine-i	Old	Orchard	Beachen.	Azután,
hogy	 lediplomáztam,	 az	 ismerősök	 ismerősei	 lettek	 az	 ügyfeleim,
közben	 mindenféle	 munkákból	 tartottam	 el	 magam.	 28	 évesen
pincérnőként	 dolgoztam	 egy	 helyi	 bisztróban,	 amikor	 a
kormányzóválasztás	egyik	jelöltje	bejött	fotózkodni	a	családjával.	Amíg
villogtak	 a	 kamerák,	 a	 kormányzójelölt	 és	 felesége	 pedig 	 üdvözülten
mosolygott	a	hely	specialitása,	az	áfonyás	palacsinta	felett,	a	kislányuk
felpattant	az	egyik	bárszékre.

–	 Unalmas,	 mi?	 –	 kérdeztem,	 mire	 bólintott.	 Nem	 lehetett	 több
hétévesnél.	 –	Mit	 szólnál	 egy	 forró	 csokihoz?	 –	Amikor	 elvette	 tőlem	 a
bögrét	 és	 a	 kezünk	 összeért,	 minden	 korábbinál	 élesebben	 valami
feketeséget	éreztem;	egyszerűen	nem	tudok	rá	jobb	szót.

Mármost	 a	 kislány	 nem	 adott	 engedélyt	 arra,	 hogy	 olvassak	 benne,
ahogy	szellemkalauzaim	is	tisztán	és	világosan	az	értésemre	adták,	hogy
nincs	 jogom	 beavatkozni.	 Csak	 hát	 az	 anyja	 a	 bisztró	 túlsó	 végében
mosolygott	 és	 integetett	 a	 kameráknak,	miközben	 nem	 tudta,	 amit	 én.
Amikor	 kimentette	 magát	 és	 elvonult	 a	 mosdóba,	 követtem.	 A	 kezét
nyújtotta	 felém,	 újabb	 választópolgárt	 látott	 bennem,	 akit	 el	 kell
bűvölnie.

–	 Tudom,	 hogy	 őrülten	 hangzik	 –	 vágtam	 bele	 –,	 de	 szerintem	 el
kellene	vinnie	a	lányát	orvoshoz.	Lehet,	hogy	leukémiás.



A	mosoly	az	arcára	fagyott.
–	 Annie	 mesélt	 magának	 a	 fájdalmairól?	 Sajnálom,	 hogy	 ezzel

zavarta,	és	tényleg	nagyra	értékelem	az	aggodalmát,	de	a	gyermekorvos
szerint	nincs	miért	aggódnunk.	–	Azzal	kisétált	a	mosdóból.

Én	 megmondtam,	 vigyorgott	 önelégülten	 Desmond,	 amikor	 a
kormányzójelölt	 és	 kísérete	 néhány	 perccel	 később	 távozott	 a
bisztróból.	Egy	hosszú	pillanatig 	a	félig 	üres	bögrére	meredtem,	amit	a
kislány	 hagyott	 maga	 után,	 azután	 kiborítottam	 a	 maradékot	 a
mosogatóba.	 Ez	 a	 nehezebbik	 része,	 kislány,	 hallottam	 Lucindát.	 Tudni,
amit	tudsz,	és	látni,	hogy	mégsem	tehetsz	ellene	semmit.

Egy	héttel	 később	 a	 jelölt	 felesége	 visszatért	 a	 bisztróba,	 egyedül,	 a
drága	 piros	 kosztüm	 helyett	 egyszerű	 farmerben.	 Egyenesen	 arrafelé
indult,	ahol	az	asztalt	törölgettem.

–	 Rákot	 találtak	 nála	 –	 suttogta.	 –	 Még	 nincs	 is	 jelen	 a	 vérében.
Elvégeztettem	 velük	 a	 csontvelőtesztet,	 de	 miután	 ennyire	 korai
stádiumban	van	–	fakadt	hirtelen	sírva	–,	még	jók	az	esélyei	a	túlélésre.	–
Megragadta	a	karomat.	–	Honnan	tudta?

Itt,	ezzel	a	 jótettel	véget	 is	érhetett	volna	–	 talán	még	beszólhattam
volna	 a	 mindig 	 gunyoros	 Desmondnak,	 hogy	 én	 megmondtam	 –,	 de	 a
kormányzójelölt	 feleségének	nővére	 történetesen	a	Cleo!	 producere	volt.
Egész	 Amerika	 imádta	 Cleót,	 a	 show	házigazdáját,	 aki	 egy	Washington
Heights-i	 lakótelepen	 nőtt	 fel,	 és	 immár	 a	 földkerekség	 egyik
leghíresebb	 asszonyának	 számított.	 Ha	 Cleo	 elolvasott	 egy	 könyvet,	 az
összes	 nő	 ezt	 tette	 Amerikában.	 Ha	 bejelentette,	 hogy	 bolyhos
fürdőköpenyeket	 osztogat	 karácsonyi	 ajándékként,	 összeomlott	 a
forgalmazó	 cég	 weboldala.	 Ha	 egy	 jelöltet	 meghívott	 interjúra,
megnyerte	 a	 választást.	 Így	 amikor	 engem	 hívott	 meg,	 hogy	 jósoljak
neki,	egy	csapásra	megváltozott	az	életem.



Csupa	olyan	dolgot	mondtam,	amit	bármelyik	idióta	láthatott:	hogy
még	 sikeresebb	 lesz,	 hogy	 abban	 az	 évben	 ő	 lesz	 a	 leggazdagabb	 nő	 a
Forbes	listáján,	hogy	az	új	produkciós	vállalata	bemutat	egy	Oscar-díjas
filmet	 –	 ám	 ekkor	 valami	 bekúszott	 a	 gondolataim	 közé,	 s	 miután
engedélyt	adott	arra,	hogy	olvassak	benne,	ki	 is	bukott	belőlem.	 Jobban
tettem	volna,	ha	kétszer	is	meggondolom.

–	A	lánya	keresi	magát.
Cleo	 legjobb	 barátja,	 aki	 ott	 ült	 velünk	 az	 aznapi	 műsorban,

mosolyogva	rázta	a	fejét.
–	Cleónak	nincs	lánya.
Az	 egyedülálló	 Cleót	 tényleg	 senkivel	 sem	 tudták	 összehozni

Hollywoodban,	most	mégis	könnyek	csillantak	a	szemében.
–	Ami	azt	illeti,	van	–	vallotta	be.
Ez	 lett	az	év	szenzációja:	Cleo	elismerte,	hogy	tizenhat	éves	korában

megerőszakolták,	 majd	 egy	 Puerto	 Ricó-i	 zárdába	 küldték,	 ahonnan	 a
csecsemő	 nevelőszülőkhöz	 került.	 Cleo	 kerestetni	 kezdte	 akkor	 már
harmincegy	 éves	 leányát,	 akivel	 végül	 könnyek	 közt,	 a	 kamerák	 előtt
találkozott	 újra.	A	nézettsége	 az	 egekbe	 szökött,	megnyerte	 az	 Emmyt,
és	 produkciós	 cége,	 mintegy	 jutalomként,	 pincérnőből	 ünnepelt
médiummá	formált	át.	Még	saját	tévéműsort	is	kaptam.

Különösen	erős	kapcsolat	 fűzött	a	kölykökhöz.	A	rendőrök	engem	 is
kivittek	 az	 erdőbe,	 ha	 megtalálták	 egy	 gyermek	 holttestét,	 hátha
megérzek	 valamit	 a	 gyilkossal	 kapcsolatban.	 Elmentem	 az	 elrabolt
gyermekek	 otthonába,	 próbáltam	 kiszagolni	 valami	 nyomot,	 amin	 a
rendőrök	 elindulhattak.	 Én	 is	 műanyag	 zacskót	 húztam	 a	 cipőmre,	 és
bejártam	 a	 bűnügyek	 helyszíneit,	 ahol	 próbáltam	 visszaidézni	 a
történteket,	 miközben	 Desmondot	 és	 Lucindát	 faggattam	 arról,
találkoztak-e	 odaát	 az	 eltűnt	 gyermekkel.	 Ellentétben	 a	 csalókkal,	 akik



azért	segítenek	a	nagy	nyilvánosság	előtt	zajló	ügyekben,	hogy	hírnevet
szerezzenek,	 én	 mindig 	 kivártam,	 amíg	 a	 zsaruk	 jöttek	 el	 hozzám.	 A
műsorban	 néha	 aktuális	 üggyel	 foglalkoztam,	 máskor	 régiekkel.
Figyelemre	 méltó	 pontossággal	 dolgoztam,	 de	 hát	 már	 hétévesen
tudtam,	hogy	ritka	képesség	birtokosa	vagyok.	Mindeközben	rászoktam,
hogy	 lefekvés	 előtt	 egy	 38-as	 kaliberű	 pisztolyt	 tegyek	 a	 párnám	 alá,
beinvesztáltam	 egy	 fejlett	 riasztórendszerbe,	 és	 felbéreltem	 egy	 Felix
nevű	 testőrt,	 aki	 egy	 fagyasztóláda	 és	 egy	 pitbull	 genetikai
kereszteződéséből	 jött	 létre.	 Amikor	 a	 Látást	 felhasználva	 azoknak
segítettem,	 akik	 elveszítették	 a	 legdrágább	 kincsüket,	 magam	 is
célponttá	 váltam.	 Akik	 joggal	 féltek	 attól,	 hogy	 legközelebb	 rájuk
mutatok	vádló	ujjal,	könnyedén	megtalálhattak.

Persze	 a	 kritikákat	 sem	 úsztam	 meg.	 A	 szkeptikusok	 csalónak
kiáltottak	ki,	aki	az	emberek	pénzére	utazik.	A	helyzet	az,	hogy	vannak
médiumok,	 akik	 az	 emberek	 pénzére	 utaznak.	 Őket	 nevezem	 én	 lápi
boszorkáknak,	 útszéli	 hamis	 médiumoknak.	 Ahogyan	 léteznek	 jó
ügyvédek	 és	 zugügyvédek,	 jó	 orvosok	 és	 sarlatánok,	 úgy	 léteznek	 jó
médiumok	 és	 csalók	 is.	 A	 másik,	 még	 furább	 tiltakozás	 azoktól	 jött,
akik	 szerint	 eltékozoltam	 és	 aprópénzre	 váltottam	 istenadta
tehetségemet	 –	 tőlük	 ezúton	 is	 bocsánatot	 kérek,	 amiért	 nem	 tudtam
feladni	 olyan	 bosszantó	 szokásaimat,	 mint	 az	 evés	 vagy	 az	 ágyban
alvás.	 Serena	 Williamst	 vagy	 Adele-t	 bezzeg 	 senki	 sem	 kárhoztatja,
amiért	 pénzre	 váltja	 a	 tehetségét,	 igaz?	 A	 legtöbbször	 inkább	 nem	 is
követtem,	 miket	 hordanak	 össze	 rólam	 a	 sajtóban.	 A	 gyűlölködőkkel
foglalkozni	olyan,	mint	mosogatni	a	Titanicon.	Mi	értelme?

Tehát	 igen,	 megvoltak	 a	 rosszakaróim,	 de	 a	 rajongóim	 is.	 Nekik
köszönhetően	 értékelhettem	 az	 élet	 olyan	 szépségeit,	 mint	 a	 Frette
ágynemű,	 a	 nyaraló	 Malibuban,	 Moet-ban	 és	 Chandonban,	 Jennifer



Aniston	 mobilszáma	 a	 gyorshívóban.	 Az	 egész	 hirtelen	 nemcsak	 a
jóslásról	 szólt;	 nézettségi	 adatok	 alapján	 értékeltek.	 Én	 pedig 	már	 nem
figyeltem	 oda	 Desmondra,	 amikor	 lehordott,	 és	 médiaribancnak
nevezett.	 Ahogy	 én	 láttam,	 továbbra	 is	 az	 embereknek	 segítettem.	 Hát
nem	érdemeltem	meg	ennyit	viszonzásként?

Amikor	 az	 őszi	 évadban	 elrabolták	 McCoy	 szenátor	 kisfiát,	 azonnal
tudtam:	 egyszeri	 lehetőséget	 kaptam,	 hogy	 minden	 idők	 legnagyobb
médiuma	legyek.	Végtére	is,	mivel	teljesedhetne	ki	a	karrierem,	ha	nem
azzal,	hogy	a	leendő	elnök	szolgálatába	állítom	a	Látást?	Lelki	szemeim
előtt	már	láttam,	ahogyan	létrehozza	a	paranormális	ügyek	hivatalát,	az
élén	 velem;	 láttam	 a	 kedves	 kis	 georgetowni	 házat,	 amit	 majd	 venni
fogok.	 Csak	 meg	 kellett	 győznöm	 McCoyt,	 aki	 minden	 percét	 a	 nagy
nyilvánosság	 előtt	 élte,	 hogy	 nem	 válik	 köznevetség	 tárgyává,	 ha
hozzám	fordul.

Addigra	 minden	 létező	 kapcsolatát	 felhasználta,	 hogy	 az	 egész
országra	 kiterjedő	 kutatást	 indítson	 a	 fia	 után,	 de	 semmire	 sem	 jutott.
Tudtam,	 a	 legjobb	 esetben	 is	 kicsi	 az	 esélye,	 hogy	 a	 szenátor	 eljöjjön	 a
műsoromba	 és	 engedje,	 hogy	 olvassak	 benne.	 Felhasználtam	 hát	 egy
fegyvert	a	saját	arzenálomból:	kapcsolatba	 léptem	a	maine-i	kormányzó
feleségével,	 akinek	 lánya	 akkor	 éppen	 jobban	 érezte	 magát.	 Bármit	 is
mondott	 McCoy	 szenátor	 feleségének,	 bevált,	 mert	 az	 emberei
kapcsolatba	léptek	az	én	embereimmel.	A	többi,	ahogy	mondani	szokás,
már	történelem.

*

Kiskoromban,	 amikor	még	 nem	 tudtam	megbízhatóan	 különbséget
tenni	 egy	 szellem	és	 egy	 élő	 ember	 között,	 egyszerűen	 abból	 indultam
ki,	 hogy	mindenkinek	 van	 valami	mondanivalója	 a	 számomra.	 Amikor



híres	 lettem,	 már	 pontosan	 tudtam,	 hol	 húzódik	 a	 határ	 a	 két	 világ
között,	csak	túlságosan	lekötöttek	a	dolgaim	ahhoz,	hogy	odafigyeljek.

Nem	 kellett	 volna	 olyan	 átkozottul	 elbíznom	 magam.	 Nem	 kellett
volna	 feltételeznem,	 hogy	 szellemkalauzaim	 a	 segítségemre	 sietnek,
valahányszor	csak	füttyentek	egyet.

Aznap	a	műsorban,	amikor	azt	mondtam	a	McCoy	házaspárnak,	hogy
egy	vízióban	láttam	eleven	és	egészséges	kisfiukat,	hazudtam.

Lelki	 szemeim	 előtt	 nem	 a	 fiuk	 lebegett,	 hanem	 csak	 egy	 újabb
Emmy.

Kihasználtam	 Lucindát	 és	 Desmondot,	 hogy	 fedezzék	 a	 seggem,	 s
amikor	a	McCoyok	ott	ültek	velem	szemben,	a	kamerák	kereszttüzében,
arra	 vártam,	 hogy	 mondjanak	 valamit	 az	 emberrablásról.	 Lucinda
sugallta	 nekem	 Ocalát,	 Desmond	 azonban	 ráparancsolt,	 hogy	 tartsa	 a
száját.	 Ezután	 nem	 is	 árultak	 el	 többet,	 így	 hát	 improvizáltam.	 Azt
mondtam,	amit	a	McCoy	házaspár	–	és	egész	Amerika	–	hallani	akart.

Mindannyian	tudjuk,	mi	lett	a	vége.
Az	eset	után	visszavonultam.	Nem	kapcsoltam	be	a	tévét	és	a	rádiót,

ahol	 kritikusaim	 tort	 ültek	 felettem.	 Nem	 akartam	 beszélni	 a
producereimmel,	 sem	 Cleóval.	 Megalázottnak	 éreztem	 magam,	 s	 ami
még	 rosszabb,	 fájdalmat	 okoztam	 két	 embernek,	 akik	 máris
belerokkantak	ebbe.	Felcsillantottam	előttük	a	reményt,	csak	hogy	még
egyszer	megfoszthassam	őket	tőle.

Mindenért	 Desmondot	 okoltam,	 így	 amikor	 végül	 elém	 tolta	 a
bűnbánó	 szellemképét,	 közöltem	vele,	hogy	 fogja	Lucindát,	 és	 tűnjenek
el	az	életemből,	mert	soha	többé	nem	állok	szóba	velük.

Vigyázzunk,	mit	kívánunk.
Végül	 egy	 másik	 botrány	 elfeledtette,	 amit	 én	 kavartam,	 és

visszatérhettem	 a	 tévéműsorhoz,	 szellemkalauzaim	 azonban	 pontosan



azt	 tették,	 amire	 utasítottam	 őket.	 Magamra	 maradtam.	 Tovább
jósolgattam,	 de	 túlnyomórészt	 tévedtem.	 Elvesztettem	 a
magabiztosságomat,	s	végül	minden	mást	is.

Miután	 az	 éttermi	 felszolgáláson	 kívül	 máshoz	 nem	 értettem,
hirtelen	 abban	 a	 helyzetben	 találtam	 magam,	 amire	 korábban
megvetéssel	 tekintettem.	 Lápi	 boszorka	 lettem,	 aki	 vidéki	 vásárokon
olvas	 a	 kristálygömbjéből	 és	 hirdetéseket	 ad	 fel	 a	 helyi	 lapban,	 hátha
magához	vonz	egy-egy	reményvesztett	ügyfelet.

Egy	 évtized	 is	 eltelt	 legutolsó	 igazi,	 ihletett	 megérzésem	 óta,	 de
azért	 boldogulok,	 hála	 az	 olyan	 embereknek,	 mint	 Mrs.	 Langham,	 aki
minden	 héten	 eljön	 és	 megpróbál	 kapcsolatba	 lépni	 néhai	 férjével,
Berttel.	 Azért	 tér	 vissza	 hozzám,	 mert	 mint	 kiderült:	 ugyanolyan
tehetségem	 van	 a	 megérzések	 imitálásához,	 mint	 annak	 idején	 volt	 a
megérzésekre.	Az	egész	arról	szól,	hogyan	olvassunk	a	gesztusokban	és
ismerjük	 fel	 az	 árulkodó	 jeleket,	 miközben	 a	 jól	 bevált	 találgatásra
hagyatkozunk.	 A	 koncepció	 a	 következő:	 akik	 médiumhoz	 fordulnak,
erősen	motiváltak	 abban,	 hogy	 a	 szeánsz	 sikeres	 legyen,	 különösen,	 ha
elhunyt	szeretteikkel	próbálnak	kapcsolatba	 lépni.	Éppúgy	áhítoznak	az
információkra,	 mint	 amilyen	 készségesen	 kiszolgáltatják	 azokat.	 Ezért
van,	 hogy	 a	 jóslás	 sokkal	 többet	 elárul	 az	 ügyfélről,	mint	 az	 azt	 végző
lápi	 boszorkáról.	 Egész	 sor	 célzott	 kérdést	 be	 tudok	 vetni:	 nagynéni;
valami	a	vízzel	kapcsolatban;	S-sel	kezdődik,	 talán	Sarah	vagy	Sally;	az	 iskoláról
van	 szó?	 Könyvek?	 Írás?	 Nagy	 az	 esélye,	 hogy	 az	 ügyfél	 reagálni	 fog
legalább	 az	 egyikre,	 miután	 kétségbeesetten	 igyekszik,	 hogy	 értelmet
találjon	 a	 felsorolásban.	 Ebben	 legfeljebb	 az	 a	 természetfeletti,	 ahogyan
egy	átlagember	képes	jelentést	találni	a	véletlenszerűen	összeválogatott
részletekben.	 Olyan	 faj	 vagyunk,	 amely	 meglátja	 Szűz	 Máriát	 egy
kivágott	 fa	 csonkjában,	megtalálja	 Istent	 a	 szivárványban,	 és	 azt	 hallja,



hogy	 Paulhalott,	 ha	 visszafelé	 játszik	 le	 egy	 Beatles-dalt.	 Ugyanaz	 az
emberi	elme,	amely	értelmet	ver	az	értelmetlenbe,	képes	hinni	a	hamis
médiumoknak	is.

Hogyan	 játszom	 én	 ezt	 a	 játékot?	 A	 jó	 lápi	 boszorkák	 jó	 detektívek.
Figyelek	 arra,	 hogyan	 hatnak	 a	 szavaim	 az	 ügyfélre	 –	 figyelem	 a
pupillák	 tágulását,	 a	 lélegzetvételt.	 Árulkodó	 nyomokat	 helyezek	 el	 a
gondosan	 megválogatott	 szavak	 közé.	 Például	 azt	 mondom	 Mrs.
Langhamnek:	Ma	ajándékba	megmondom,	éppen	mire	gondol,	 azzal	 beszélni
kezdek	 egy	 régi	 karácsonyról,	 és	 láss	 csodát:	pontosan	 erre	 gondolt.	 Az
„ajándék”	szó	megragad	a	fejében,	akár	tud	róla,	akár	nem,	az	ajándékról
pedig 	 eszébe	 jut	 a	 születésnap,	 de	 még	 inkább	 a	 karácsony.	 Majdnem
olyan,	mintha	a	gondolataiban	olvasnék.

Érzékelem	a	csalódottságot,	ha	olyasmit	mondok,	ami	még	számára
is	 értelmetlen;	 ilyenkor	 gyorsan	 visszavonulok,	 és	 másik	 irányba
fordulok.	 Megfigyelem,	 hogyan	 öltözködik	 és	 hogyan	 beszél,
feltevésekkel	 élek	 a	 gyerekkorával	 kapcsolatban.	 Kérdéseket	 szúrok
közbe,	és	az	esetek	felében	az	ügyfél	megadja	a	keresett	választ:

Érzek	egy	B-t…	a	nagyapja	neve	kezdődött	ezzel	a	betűvel?
Nem…	esetleg	inkább	P?	A	nagyapámat	Paulnak	hívták…
Bingó.
Ha	 mégsem	 kapok	 elég	 információt	 az	 ügyféltől,	 két	 választásom

van.	Lehetek	pozitív	–	kreálhatok	olyan	üzenetet	a	halott	nevében,	amit
minden	 épeszű	 ember	hallani	 szeretne:	A	nagyapja	azt	akarja,	hogy	tudja,
végre	 békére	 lelt,	 és	 szeretné,	 ha	 maga	 is	 megbékélne.	 Vagy	 rájátszhatok	 a
Barnum-hatásra	 –	 az	 emberek	 99	 százaléka	 hajlamos	 magára
vonatkoztatni	 egy	 általános	 érvényű	 kijelentést,	 ha	 úgy	 tudja,	 hogy	 az
személyesen	neki	szól:	A	nagyapja	tudja,	hogy	szereti	alaposan	megfontolni	a
döntéseket,	mégis	úgy	érzi,	hogy	néha	túl	hamar	ítélkezik.	Azután	hátradőlök,



és	hagyom,	hogy	az	ügyfél	tovább	fonja	a	kötelet,	amin	egyensúlyozom.
Meglepő,	 mennyire	 szükségét	 érzik	 az	 emberek,	 hogy	 kitöltsék	 a
beszélgetés	hézagjait.

Ettől	 mindjárt	 szélhámos	 lennék?	 Persze,	 így	 is	 lehet	 nézni,	 de	 én
inkább	 darwinistának	 tartom	 magam:	 alkalmazkodom	 a	 túlélés
érdekében.

A	 mai	 napom	 mégis	 katasztrofálisan	 alakult.	 Elvesztettem	 egy	 jó
ügyfelet,	 a	 nagymamám	 jóstálját	 és	 a	hidegvérem	–	mindezt	 az	 elmúlt
órában,	 egy	 nyeszlett	 kölyöknek	 és	 rozsdás	 biciklijének	 köszönhetően.
Jenna	Metcalf	nem	idősebb,	mint	amilyennek	látszik	(Jézusom,	talán	még
a	 fogtündérben	 is	 hisz!),	mégis	 erősebb,	mint	 egy	 gigászi	 fekete	 lyuk,
ami	újra	beszippant	a	McCoy-botrány	lidércnyomásába.	Nem	vállalok	eltűnt
személyeket,	 közlöm	 vele,	 és	 komolyan	 is	 gondolom.	 Egy	 dolog
üzeneteket	 hamisítani	 egy	 halott	 férjtől;	 megint	 más	 teljességgel
alaptalan	 reményt	 adni	 valakinek,	 akinek	 lezárásra	 van	 szüksége.
Tudjuk,	hová	vezet	az	 ilyen	viselkedés.	A	New	Hampshire-i	Tahófalvára,
egy	 füstös	 bár	 fölötti	 lakásba,	 meg	 minden	 csütörtökön	 a	 munkaügyi
hivatalba,	felvenni	a	segélyt.

Szívesen	 vagyok	 csaló.	 Biztonságosabb	 azt	 mondani,	 amit	 az
ügyfelek	 hallani	 akarnak	 –	 így	 nem	 sérül	 senki,	 sem	 ők,	 sem	 én.
Máskülönben,	 ha	 átkiáltok	 a	 túlvilágra	 és	 nem	 kapok	 választ,	 csak
nyomasztó	 csalódottságot	 érzek.	 Azt	 hiszem,	 bizonyos	 szempontból
könnyebb	lenne,	ha	sosem	kaptam	volna	meg	a	Látás	ajándékát.	Legalább
nem	tudnám,	mit	veszítettem	el.

Míg	csak	be	nem	toppan	valaki,	hogy	emlékeztessen	rá.
Nem	tudom,	mi	ráz	meg	ennyire	Jenna	Matcalfban.	Talán	a	tekintete,	a

tengerzöld	szeme	a	borzas	vörös	haja	alatt	–	természetfeletti	és	megigéző.
Talán	ahogy	tövig	rágta	a	körmét,	vagy	ahogy	 teljesen	összement,	mint



Alice	 Csodaországban,	 amikor	 közöltem	 vele,	 hogy	 nem	 segíthetek.
Mással	nem	tudom	magyarázni,	miért	feleltem	neki,	amikor	rákérdezett,
hogy	meghalt-e	az	anyja.

Abban	 a	 pillanatban	 annyira	 vissza	 akartam	 kapni	 különleges
képességemet,	hogy	tényleg	próbálkoztam;	úgy	próbálkoztam,	ahogyan
évek	óta	nem,	mert	 a	 csalódás	olyan	érzés,	mintha	 téglafalnak	 rohanna
az	ember.

Behunytam	 a	 szemem,	 amíg	 megpróbáltam	 újjáépíteni	 a	 hidat
köztem	 és	 szellemkalauzaim	 között,	 hogy	 végre	 halljak	 valamit	 –
suttogást,	gúnyos	vicsorgást,	visszafojtott	lélegzetet,	bármit.

Csak	a	végtelen	csend	fogadott.
Ezért	 Jenna	 Matcalf	 esetében	 pontosan	 azt	 tettem,	 amit

megfogadtam,	 hogy	 soha	 többé	 nem	 fogok:	 feltártam	 előtte	 egy
lehetőség	 ajtaját,	miközben	 átkozottul	 jól	 tudtam,	 hogy	megragadja	 az
azon	 át	 beszűrődő	 reménysugarat.	 Azt	 mondtam	 neki,	 hogy	 az	 anyja
nem	halt	meg.

Amivel	igazából	annyit	mondtam:	fogalmam	sincs.

*

Miután	 Jenna	 Matcalf	 távozik,	 beveszek	 egy	 Xanaxot.	 Ha	 létezik
elfogadható	 indok	az	erős	nyugtatók	szedésére,	ez	az	–	egy	kislány,	aki
eszembe	 juttatja	 a	dicső	múltat,	 csak	hogy	újra	 fejbe	kólinthasson	vele.
Három	órán	keresztül	áldott	öntudatlanságban	fekszem	a	kanapén.

Meg	kell	mondjam,	évek	óta	nem	álmodom.	Az	átlagember	álmában
kerül	 legközelebb	 a	 paranormális	 világhoz;	 ilyenkor	 az	 elménk	 lazít	 az
éberségen,	 és	 a	 falak	 annyira	 elvékonyodnak,	 hogy	 vethetünk	 egy-egy
lopott	pillantást	a	túloldalra.	Ébredés	után	sokan	ezért	emlékeznek	arra,
hogy	 találkoztak	 egy	 elhunyt	 személlyel.	 Én	 senkit	 sem	 láttam,	 amióta



Lucinda	és	Desmond	elhagyott.
Ma	 viszont,	 amint	 elalszom,	 az	 elmém	 színek	 örvénylő	 kavalkádja.

Látok	 egy	 zászlót,	 ahogy	 átlibben	 a	 szemem	 előtt,	 aztán	 rájövök,	 hogy
nem	 is	 zászló	–	kék	 sál	 egy	nő	nyakában,	akinek	nem	 látom	az	arcát.	A
hátán	 fekszik	 egy	 juharfa	 közelében,	mozdulatlanul,	 pedig 	megtapossa
egy	elefánt.	Egy	pillanat	múltán	rájövök,	hogy	mégsem	tapossa	meg,	sőt
mindent	 elkövet	 azért,	 hogy	 ne	 lépjen	 rá:	 felhúzza	 a	 hátsó	 lábát,	 és
átemeli	felette	anélkül,	hogy	hozzáérne.	Ahogy	kinyújtja	az	ormányát	és
a	 sálat	 rángatja,	 a	 nő	 nem	 mozdul.	 Ormányával	 az	 arcát,	 a	 nyakát,	 a
homlokát	 simogatja,	 mielőtt	 kioldja	 és	 felemeli	 a	 sálat,	 hogy	 a	 szél
felkapja,	mint	egy	elsuttogott	pletykát.

Az	 elefánt	 lenyúl	 valami	 bőrbe	 kötött	 tárgyért,	 amit	 nem	 tudok
kivenni,	mert	beszorult	a	nő	csípője	alá.	Egy	könyv?	Egy	tárca?	Elképeszt
az	 állat	 ügyessége,	 ahogyan	 felnyitja.	 Azután	 újra	 a	 nő	 mellkasára
helyezi	 az	 ormányát,	 akár	 a	 sztetoszkópot,	mielőtt	 csendesen	 eloson	 az
erdőbe.

Riadtan	 ébredek,	 nem	 tudom,	 hol	 vagyok	 és	 miért	 gondolok
elefántokra,	 miközben	 a	 vihar	 hangjai	 még	 mindig 	 betöltik	 a	 fejemet.
Nem	is	vihar	ez;	valaki	az	ajtómat	döngeti.

Tudom,	kicsoda,	mielőtt	felkelnék,	hogy	kinyissam.
–	 Mielőtt	 kiborulna,	 nem	 azért	 jöttem	 vissza,	 hogy	 győzködjem	 –

furakodik	el	mellettem	Jenna	Matcalf	–,	hanem	mert	itt	hagytam	valami
fontosat.	Valami	igazán	fontosat…

Becsukom	 az	 ajtót,	 és	 a	 szememet	 forgatom,	 ahogy	 újra	 az
előszobámban	 látom	 azt	 a	 röhejes	 biciklit.	 Jenna	 elkezd	 körülnézni	 a
helyen,	 ahol	néhány	órája	 leültünk,	 lebukik	a	kávézóasztal	 alá,	 a	 székek
körül	matat.

–	Ha	találtam	volna	bármit,	már	kapcsolatba	léptem	volna	veled.…



–	 Azt	 kétlem.	 –	 Elkezdi	 kihúzkodni	 a	 fiókokat,	 ahol	 az
élelmiszerjegyeimet,	 a	 dugi	 kekszkészletemet	 és	 a	 pizzafutárok
szórólapjait	tartom.

–	Már	megbocsáss!	–	csattanok	fel.
Jenna	ügyet	sem	vet	rám,	keze	a	kanapé	párnái	között	matat.
–	 Tudtam,	 hogy	 itt	 lesz	 –	 kiált	 fel	 hallható	 megkönnyebbüléssel,	 s

mint	 a	 fogselymet,	 kirántja	 álmaim	 kék	 sálját,	 hogy	 a	 nyaka	 köré
kanyarítsa.

Ahogy	így	látom,	három	dimenziósan	és	kézzel	fogható	közelségben,
már	 kevésbé	 érzem	magam	 őrültnek	 –	 csak	 beleszőttem	 a	 kölyök	 által
viselt	sálat	a	tudattalan	gondolataimba	–,	mégis	van	az	álomban	valami,
amit	 továbbra	 sem	értek.	Az	elefánt	bőrének	hagymahéjszerű	ráncai,	 az
ormány	balettmozdulatai,	s	ami	csak	most	tudatosul	bennem:	az	elefánt
azt	ellenőrizte,	hogy	lélegzik-e	a	nő.	Ezután	távozott,	de	nem	azért,	mert
nem	lélegzett,	hanem	mert	igen.

Nem	tudom,	honnan	tudom	mindezt.	Egyszerűen	csak	tudom.
Egész	életemben	így	határoztam	meg	a	paranormális	fogalmát:	nem

értem	és	nem	tudom	megmagyarázni,	mégsem	tagadhatom.
Nem	lehet,	hogy	valaki	médiumnak	szülessen,	mégse	higgyen	a	jelek

hatalmában.	 Néha	 a	 csúcsforgalom;	 emiatt	 késsük	 le	 a	 gépünket,	 ami
később	 az	 Atlanti-óceánba	 zuhan.	 Néha	 egyetlen	 szál	 rózsa,	 ami	 a
gyomoktól	 fuldokló	kertben	nő.	Néha	pedig 	egy	elzavart	kislány,	aki	az
álmainkban	tovább	kísért.

–	Bocs,	hogy	zavartam	–	sóhajt	fel	Jenna.	–	Vagy	amit	akar.
Már	félúton	jár	az	ajtó	felé,	amikor	meghallom	a	saját	hangom.
–	 Jenna!	 Ez	 biztosan	 őrültség,	 de…	 a	 mamád	 cirkuszban	 dolgozott,

vagy	 ilyesmi?	 Állatkertben?	 Én…	 én	 nem	 tudom,	miért,	 de	 van	 valami
köze	az	elefántokhoz?



Hét	 éve	 nem	 támadt	 igazi	 megérzésem.	 Hét	 éve.	 Azt	 mondom
magamnak,	 hogy	 ez	 is	 csak	 véletlen	 egybeesés,	 szerencse,	 az	 ebédre
befalt	mexikói	kaja	utóhatása.

Amikor	megfordul,	arcáról	egyforma	erővel	sugárzik	a	döbbenet	és	a
csodálat.

Abban	a	pillanatban	tudom,	hogy	rám	kellett	találnia.
S	hogy	megtalálom	az	anyját.



ALICE

Nem	 lehet	 kérdéses,	 az	 elefántok	 átérzik	 a	 halált.	 Talán	 nem	 készülnek
fel	 rá,	 ahogyan	 mi;	 talán	 nem	 ábrándoznak	 olyan	 szövevényes
túlvilágról,	ahogyan	a	vallási	tanításaink.	Számukra	a	gyász	egyszerűbb
és	tisztább.	Teljes	egészében	a	veszteségről	szól.

Az	 elefántokat	 nem	 különösebben	 érdeklik	 más	 halott	 állatok
csontjai,	 csakis	 az	 elefántoké.	 Még	 amikor	 rég	 halott	 elefántok
maradványaival	 találkoznak,	amelyeket	úgy	 széthordtak	a	hiénák,	hogy
alig 	 ismerhetők	 fel,	 akkor	 is	 feszültté	 válnak	 és	 összetömörülnek.
Csapatban	 közelítik	 meg	 a	 tetemet,	 és	 nem	 mondhatunk	 mást:
kegyelettel	adóznak	a	csontok	előtt.	Végigsimogatják	a	halott	elefántot,
mindenütt	 megérintik	 az	 ormányukkal	 és	 a	 hátsó	 lábukkal.
Megszagolgatják.	 Felvesznek	 egy	 agyart	 vagy	 csontot,	 amit	 egy	 ideig
magukkal	 hordoznak.	Még	 a	 legparányibb	 elefántcsontot	 is	 a	 lábuk	 alá
helyezik,	hogy	gyengéden	ringjanak	rajta	előre-hátra.

George	Adamson	természettudós	ír	arról,	hogy	az	1940-es	években	ki
kellett	 lőnie	 egy	 elefántbikát,	 miután	 az	 betört	 a	 kenyai	 kormány
ültetvényeibe.	 A	 húst	 a	 helyieknek	 adta,	 a	 tetem	 többi	 részét	 elvitte	 a
falutól	 nyolcszáz	 méternyire.	 Aznap	 éjjel	 az	 elefántok	 megtalálták	 a
maradványokat.	 Fogták	 a	 lapockát	 és	 a	 combcsontot,	majd	 visszavitték
arra	a	helyre,	ahol	az	állatot	lelőtték.	Ha	már	itt	tartunk,	az	összes	nagy
elefántszakértő	 dokumentálta	 a	 halálhoz	 köthető	 rituálékat:	 Iaian
Douglas-Hamilton,	 Joyce	 Poole,	 Karen	 McComb,	 Lucy	 Baker,	 Cynthia
Moss,	Anthony	Hall-Martin.



Én	is.
Egyszer	láttam	egy	elefántcsordát	a	botswanai	rezervátumban,	ahol	a

vándorlás	közben	Bontle,	a	mátriárka	összeesett.	Mihelyt	ez	tudatosult	a
többi	elefántban,	próbálták	őt	 felemelni	az	agyarukkal,	 igyekeztek	 lábra
állítani.	 Amikor	 ez	 nem	 működött,	 némelyik	 fiatal	 hím	 próbálta
meghágni,	 ezúttal	 is	 azért,	 hogy	 visszanyerje	 az	 eszméletét.	 Borja,
Kgosi,	aki	négyéves	lehetett	ekkor,	a	szájába	tette	az	ormányát,	ahogyan
a	 fiatal	 elefántok	 az	 anyjukat	 szokták	 üdvözölni.	 A	 csorda	 tülkölt	 és	 a
borjú	 olyan	 hangot	 hallatott,	 mintha	 sikoltozna,	 azután	 hirtelen	 csend
lett.	Ekkor	eszméltem	rá,	hogy	Bontle	meghalt.	Néhány	elefánt	a	fák	felé
indult,	 hogy	 leveleket	 és	 ágakat	 gyűjtsön,	 amivel	 befedheti	 a	 testet.
Mások	 port	 kapartak	 rá.	 A	 csorda	 két	 és	 fél	 napon	 át	 ünnepélyesen
őrködött	 a	 tetem	 felett,	 csak	 vízért	 vagy	 élelemért	 ment	 el,	 azután
nyomban	 visszatért.	 Még	 évekkel	 később	 is,	 amikorra	 a	 csontok
kifehéredtek	 és	 szétszóródtak,	 a	 hatalmas	 koponya	 pedig 	 megrekedt	 a
kiszáradt	folyópart	egyik	hajlatában,	a	csorda	megtorpant	ezen	a	helyen,
és	néhány	percig 	néma	csendben	állt.	Nemrégiben	láttam	Kgosit	–	a	már
kifejlett	 nyolcéves	 elefántot	 –,	 ahogy	 megközelítette	 a	 koponyát,	 és
odadugta	 ormányát,	 ahol	 egykor	 Bontle	 szája	 lehetett.	 A	 csontok
nyilvánvalóan	 jelentéssel	 bírtak	 a	 számára,	 s	 ha	 más	 látja,	 alighanem
ugyanarra	 a	 következtetésre	 jut,	 amire	 én:	 felismerte,	 hogy	 egykor	 az
anyjához	tartoztak.



JENNA

–	Mondja	el	még	egyszer!	–	követelem.
Serenity	 a	 szemét	 forgatja.	 Már	 egy	 órája	 ülünk	 a	 nappalijában,
miközben	 részletesen	 felidézi	 a	 tíz	 másodperces	 álmot,	 amiben
anyámat	 látta.	 Tudom,	 hogy	 anyámat	 látta,	 mert	 ott	 a	 kék	 sál,	 az
elefánt…	 és	mert	 ha	 az	 ember	 körömszakadtáig 	 hinni	 akar	 valamiben,
szinte	bármiről	képes	meggyőzni	magát.

Igaz,	 Serenity	 rám	 guglizhatott,	 amint	 kiléptem	 az	 ajtaján,	 és
kitalálhatott	 egy	 őrült	 mesét,	 de	 ha	 valaki	 rákeres	 Jenna	 Metcalfra,
egészen	 a	 harmadik	 oldalig 	 kell	 lapoznia,	 mielőtt	 először	 említik
anyámat,	akkor	is	egy	olyan	cikkben,	ahol	még	hároméves	kiskölyökként
szereplek.	Túl	 sok	 Jenna	Metcalf	 létezik,	 aki	 túl	 sok	mindent	kezdett	az
életével,	 és	 anyám	 is	 túl	 hosszú	 ideje	 tűnt	 el.	 Ráadásul	 Serenity	 nem
tudhatta,	hogy	visszajövök	az	itt	felejtett	sálért.

Vagy	talán	mégis	tudhatta,	ami	bizonyítja,	hogy	ő	az	igazi,	nem?
–	Figyelj	–	sóhajt	fel.	–	Nem	mondhatok	mást,	csak	amit	eddig.
–	De	az	anyám	lélegzett.
–	Az	a	nő	az	álomban	lélegzett.
–	De	hogyan,	lihegett?	Adott	ki	valamilyen	hangot?
–	Nem,	csak	feküdt	a	hátán.	Ez	is	csak	olyan…	megérzés.
–	Nem	halt	meg	–	mormolom,	inkább	magamnak,	mint	Serenitynek,

mert	 tetszik,	 ahogyan	 a	 szavak	 nyomán	 felpezsdül	 a	 vérem,	 mintha
eltelítené	 a	 szénsav.	 Tudom,	 hogy	 dühösnek	 vagy	 zaklatottnak	 kellene
lennem	még	ettől	a	soványka	bizonyítéktól	is,	hogy	anyám	életben	van	–



és	 a	 tudattól,	 hogy	 egy	 évtizede	 nem	 hallat	 magáról	 –,	 de	 túlságosan
boldogít	a	tudat,	hogy	ha	jól	keverem	a	lapokat,	újra	láthatom.

Akkor	 majd	 dönthetek	 úgy,	 hogy	 gyűlölöm,	 de	 akár	 meg	 is
kérdezhetem	tőle,	hogy	miért	nem	jött	értem.

Vagy	 csak	befészkelhetem	magam	a	karjaiba,	hogy	 elölről	 kezdjünk
mindent.

Hirtelen	tágra	nyílnak	a	szemeim.
–	 Az	 álom!	 Új	 bizonyíték!	 Ha	 a	 rendőrségnek	 is	 elmondja,	 újra

nyomozni	kezdenek	az	anyám	ügyében.
–	 Édesem…	 nincs	 egyetlen	 nyomozó	 ebben	 az	 országban,	 aki

bizonyítéknak	 tekintené	 egy	 médium	 álmát.	 Mintha	 az	 államügyész
tanúnak	hívná	be	a	húsvéti	nyuszit.

–	 S	 ha	 valóban	megtörtént?	 Ha	 az,	 amit	 megálmodott,	 a	 múlt	 egy
darabja,	és	valahogy	utat	talált	a	fejébe?

–	 A	 médiumok	 nem	 így	 működnek.	 Egyszer	 eljött	 hozzám	 egy
ügyfél,	 akinek	meghalt	 a	 nagymamája.	 A	 nagyinak	 nagyon	 erős	 volt	 a
jelenléte,	és	megmutatta	nekem	a	Nagy	Falat,	a	Tienanmen	teret,	Maót,	a
szerencsesütit.	Mintha	minden	 létező	módon	 rá	 akart	 volna	venni	 arra,
hogy	 Kínát	 mondjak.	 Megkérdeztem	 hát,	 hogy	 a	 nagymama	 járt-e
Kínában,	 esetleg	 bolondult-e	 a	 feng	 shuiért	 vagy	 ilyesmi,	 de	 az	 ügyfél
csak	 rázta	 a	 fejét,	 hogy	 nem,	 ez	 egyáltalán	 nem	 vall	 az	 ő	 nagyijára.
Azután	a	nagyi	mutatott	nekem	egy	rózsát.	Mondom	az	ügyfélnek,	mire
az	 rávágja,	 hogy	 a	nagyi	 inkább	 a	 vadvirágokat	 szerette.	 Jár	 az	 agyam:
Kína…	 rózsa…	 Kína…	 rózsa.	 Azután	 az	 ügyfél	 felnéz,	 és	 azt	 mondja:
Viszont	 amikor	 meghalt,	 örököltem	 tőle	 egy	 rózsamintás	 porcelánkészletet.{3}

Fogalmam	sincs,	a	nagyi	miért	mutogatott	tavaszi	tekercseket	ahelyett,
hogy	 mutatott	 volna	 egy	 csészét	 rózsamintával,	 de	 a	 lényeg	 az,	 hogy
egy	elefánt	nem	feltétlenül	elefánt.	Jelenthet	egészen	mást	is.



Zavartan	nézek	rá.
–	De	hát	kétszer	is	azt	mondta,	hogy	nem	halt	meg.
Serenity	habozik.
–	Nézd,	azt	tudnod	kell,	hogy	nem	éppen	makulátlan	az	előéletem.
Megvonom	a	vállam.
–	Azért,	mert	egyszer	elszúrta,	még	nem	biztos,	hogy	újra	el	fog ja.
Szóra	nyitja	a	száját,	azután	némán	becsukja.
–	 Amikor	 régebben	 eltűnt	 személyeket	 keresett,	 hogy	 csinálta?	 –

kérdezek	rá.
–	Fogtam	egy	 ruhadarabot	vagy	 játékot,	 ami	azelőtt	 a	gyereké	volt.

Elmentem	a	rendőrökkel	arra	a	helyre,	ahol	utoljára	látták,	és	próbáltam
felidézni	a	történéseket.	Néha	egyszerűen…	megéreztem	valamit.

–	Mint	például?
–	 Csak	 bevillant	 a	 fejembe	 egy	 utcatábla	 vagy	 egy	 jellegzetes	 táj,

egy	 autómárka,	 egyszer	 még	 egy	 akvárium	 is,	 amiről	 kiderült,	 hogy
abban	a	szobában	állt,	ahol	a	kölyköt	fogva	tartották,	de…	–	kelletlenül
fészkelődik	–	a	tudásom	azóta	sokat	kopott.

Amennyire	 én	 látom,	 egy	 médium	 sosem	 veszíthet,	 ha	 egyszer	 –
mint	 azt	 Serenity	 állítja	 –	 az	 általa	 szerzett	 információ	 vagy	 telitalálat,
vagy	bármi	mást	is	jelenthet.	Így	tényleg	nehéz	mellényúlni.	A	Serenity
álmában	 szereplő	 elefánt	 is	 lehet	 metaforája	 egy	 óriási	 akadálynak,
amivel	 az	 anyám	 szembe	 találta	magát,	 de	 ahogy	 Freud	mondaná:	 egy
elefánt	néha	talán	nem	más,	csak	egy	elefánt.	Egyféle	módon	deríthetjük
ki.

–	Van	kocsija,	igaz?
–	Ja,	mi?	Miért?
Átkelek	 a	 nappalin,	 szorosra	 kötöm	 a	 nyakamban	 anyám	 sálját.

Azután	benyúlok	a	fiókba,	amit	első	találkozásunkkor	átkutattam,	és	ahol



láttam	 egy	 slusszkulcsot.	 Odadobom	 neki,	 azzal	 kisétálok	 a	 lakásából.
Talán	nem	vagyok	médium,	de	annyit	tudok:	ahhoz	túlságosan	kíváncsi
az	álom	jelentésére,	hogy	ne	kövessen.

*

Serenity	 egy	 nyolcvanas	 évekből	 hátramaradt	 sárga	 Volkswagen
bogarat	vezet,	amelynek	ajtajába	csipkemintát	mart	a	rozsda.	Bringámat
behajtogatjuk	 a	 hátsó	 ülésre,	 a	 kormány	 így	 is	 kilóg	 az	 ablakon.
Országutakon	és	mellékutakon	vezetem;	 csak	kétszer	 tévedünk	el,	mert
biciklivel	 olyan	 kis	 sikátorokon	 is	 át	 lehet	 vágni,	 ahol	 autóval	 nem.
Amikor	 a	 Stark	 Természetvédelmi	 Terület	 kapujához	 érünk,	 csak	 egy
autót	látunk	a	parkolóban.

–	Most	már	elárulod,	miért	rángattál	el	idáig?
–	Itt	azelőtt	elefántrezervátum	volt	–	árulom	el	neki.
Úgy	 néz	 ki	 az	 ablakon,	mintha	 arra	 számítana,	 hogy	még	 elcsíphet

egyet.
–	Elefántok?	Itt,	New	Hampshire-ben?
Bólintok.
–	 Apám	 az	 állatok	 viselkedését	 kutatta.	 Még	 azelőtt	 alapította	 a

helyet,	 hogy	 találkozott	 a	 mamámmal.	 Mindenki	 azt	 hiszi,	 hogy	 az
elefántok	 olyan	 szuperforró	 helyeken	 élnek,	mint	 Thaiföld	 vagy	 Afrika,
pedig 	könnyen	alkalmazkodnak	a	hűvösebb	éghajlathoz,	akár	a	hóhoz	is.
Amikor	megszülettem,	hét	 elefánt	 élt	 itt,	 akiket	 apám	állatkertekből	 és
cirkuszokból	menekített	ki.

–	Most	hol	vannak?
–	 A	 Tennessee-i	 Elefántrezervátum	 vette	 át	 őket,	 miután	 ez	 a	 hely

bezárt.	–	Az	utat	lezáró	kapuhoz	fordulok.	–	Az	állam	visszavette	a	földet.
Még	 túl	kicsi	voltam,	hogy	emlékezzek	 rá.	 –	Kinyitom	a	kocsi	 ajtaját.	 –



Innen	gyalogolnunk	kell.
Serenity	 lenéz	 párducmintás	 papucsára,	 majd	 az	 elburjánzott

aljnövényzetre.
–	Hová?
–	Mondja	meg	maga.
Beletelik	 egy	 hosszú	 pillanatba,	 amíg	 Serenityben	 tudatosul,	 mit

várok	tőle.
–	Na	nem!	–	tiltakozik.	–	Nem,	nem.	Abszolút	nem.	–	Sarkon	fordul,	és

visszaindul	a	kocsi	felé.
Megragadom	a	karját.
–	 Azt	 mondta,	 évek	 óta	 nem	 álmodott,	 de	 most	 mégis	 látta	 az

anyámat.	Mi	baja	lehet,	ha	megpróbálja,	legfeljebb	bevillan	valami?
–	Tíz	év	alatt	a	nyomok	nem	kihűlnek,	hanem	 jéggé	 fagynak.	Nincs

már	itt	semmi,	ami	az	anyád	eltűnése	idején	még	itt	volt.
–	Én	itt	vagyok	–	mutatok	rá.
Serenitynek	lángolni	kezd	a	szeme.
–	 Tudom,	 mennyire	 fél	 attól,	 hogy	 az	 álma	 valójában	 nem	 jelent

semmit	 –	 sietek	 hozzátenni	 –,	 de	 olyan	 ez,	mint	 a	 lottó,	 nem	 igaz?	Ha
nem	vesz	szelvényt,	tényleg	semmi	esélye.

–	 Minden	 héten	 veszek	 egy	 átkozott	 szelvényt,	 de	 még	 sosem
nyertem	semmit	–	mormolja	Serenity	maga	elé,	de	átmászik	az	alacsony
kapun	és	belegázol	a	csapást	elborító	fűbe.

Egy	ideig 	csendben	baktatunk,	rovarok	zizzennek	el	a	fülünk	mellett,
mindent	betölt	a	nyári	zsongás.	Serenity	egyik	kezével	a	fákat	simogatja;
egyszer	 még	 egy	 levelet	 is	 leszakít,	 és	 megszagolja,	 mielőtt
továbbmegyünk.

–	Mit	keresünk?	–	suttogom.
–	Majd	megmondom,	ha	tudni	fogom.



–	Csak	azért,	mert	ez	még	nem	a	régi	rezervátum	területe.…
–	Akarod,	 hogy	 koncentráljak,	 vagy	 sem?	 –	 szakít	 félbe	 indulatosan

Serenity.
Néhány	 percre	 elhallgatok,	 de	 valami	 egész	 úton	 nem	 hagy

nyugodni;	olyan,	mint	egy	szálka,	ami	megakadt	a	torkomon.
–	 Serenity?	 –	 szólalok	 meg.	 –	 Ha	 az	 anyám	mégsem	 élne	 és	 tudná,

hazudna	nekem	és	azt	mondaná,	hogy	él?
Megáll	és	csípőre	tett	kézzel	felém	fordul.
–	 Édesem,	 annyira	 még	 nem	 ismerlek,	 hogy	 kedveljelek,	 még

kevésbé,	 hogy	 tekintettel	 legyek	 az	 érzékeny	 kamaszlelkedre.	 Nem
tudom,	 miért	 nem	 érzek	 semmit	 a	 mamáddal	 kapcsolatban.	 Azért	 is
lehet,	 mert	 még	 nem	 halt	 meg,	 meg	 azért	 is,	 mert	 mint	 mondtam,
berozsdásodtam.	 Egyvalamit	 megígérhetek:	 ha	 szellem	 vagy	 lélek
formájában	találkozom	a	mamáddal,	elmondom	neked	az	igazat.

–	Szellem	vagy	lélek?
–	 Ez	 két	 külön	 dolog.	 Köszönd	 Hollywoodnak,	 hogy	 manapság

mindenki	egy	kalap	alá	veszi	őket.	–	Visszanéz	rám	a	válla	felett.	–	Ha	a
test	kifekszik,	vége.	Annyi.	Elvis	elhagyta	az	épületet.	A	lélek	ettől	még
érintetlen	marad.	Ha	rendes	életet	éltél,	és	nincs	túl	sok	megbánnivalód,
egy	kicsit	még	lóghatsz	itt,	de	előbb-utóbb	vége	az	átmenetnek.

–	Átmenetnek?
–	 Átkelésnek.	 Mennybemenetelnek.	 Hívd,	 ahogy	 akarod.	 Ha	 ezzel

végeztél,	eltűnsz.	Most	pedig 	tételezzük	fel,	hogy	egész	életedben	ritka
nagy	 seggfej	 voltál,	 ezért	 Szent	 Péter,	 Jézus	 vagy	 Allah	 úgy	 dönt,	 a
túlvilági	 életedet	 a	 pokolban	 vagy	 egy	 hasonlóan	 rossz	 fekvésű
ingatlanban	 kell	 eltöltened.	 Előfordulhat,	 hogy	 dühös	 vagy,	 amiért	 túl
fiatalon	 kellett	 meghalnod,	 vagy,	 teszem	 azt,	 nem	 is	 tudod,	 hogy
meghaltál.	A	fenti	okok	bármelyike	miatt	dönthetsz	úgy,	hogy	még	nem



állsz	 készen	 elhagyni	 ezt	 a	 világot,	 vagy	 még	 nem	 vagy	 halott.	 A
probléma	 az,	 hogy	 nagyon	 is	 halott	 vagy.	 Ezzel	 nincs	 mit	 kezdeni.
Legfeljebb	itt	maradsz,	két	szék	közt	a	földön,	mint	szellem.

Továbbmegyünk,	egymás	mellett,	át	a	sűrű	bokrok	között.
–	Vagyis	ha	az	anyám	eltávozott,	átkelt,	akkor	már	máshol	van?
–	Pontosan.
–	De	ha	szellem,	akkor	hol	van?
–	 Itt.	 Része	 ugyanennek	 a	 világnak,	 csak	 nem	 ugyanott,	 ahol	 te.	 –

Látva	az	értetlenségem,	megrázza	a	fejét.	–	Hogyan	magyarázzam	el…?	–
Azután	 csettint	 az	 ujjával.	 –	 Egyszer	 láttam	 egy	 dokumentumfilmet	 a
Disney	 rajzolóiról.	 Átlátszó	 rétegeket	 fektetnek	 egymásra,	 rajtuk
vonalakkal	 és	 színekkel,	 amíg	 ki	 nem	 adnak	 egy	 Donald	 kacsát	 vagy
Goofyt.	 A	 szellemekkel	 is	 így	 van.	 Az	 övék	 egy	 másik	 réteg,	 a	 mi
világunk	felett.

–	Honnan	tud	ennyi	mindent?	–	kérdem.
–	Onnan,	hogy	 elmondták	 –	 feleli	 Serenity.	 –	 És	hogy	 tudd,	 ez	még

csak	a	jéghegy	csúcsa.
Körülnézek,	 próbálom	meglátni	 azt	 a	 sok	 szellemet,	 aki	 nyilván	 ott

lebeg	 perifériás	 látásom	 mezsgyéjén.	 Próbálom	 megérezni	 anyám
jelenlétét.	 Talán	 nem	 is	 lenne	 olyan	 rossz	 halottnak	 tudni,	 ha	 még
mindig	a	közelben	maradna.

–	 Én	 tudnék	 róla?	 Ha	 egy	 szellem	 megpróbálna	 kapcsolatba	 lépni
velem?

–	Volt	már	olyan,	hogy	csörgött	a	telefon,	de	amikor	felvetted,	senki
sem	 szólt	 bele?	 Lehetett	 egy	 szellem	 is,	 aki	 mondani	 akart	 valamit.
Energiából	 vannak,	 ezért	 úgy	 kelthetik	 fel	 legkönnyebben	 a
figyelmünket,	 ha	 az	 energiát	 manipulálják.	 Telefonvonalak,
számítógépes	hibák,	villogó	fények…



–	Magával	is	így	kommunikálnak?
Habozik.
–	 Számomra	 inkább	 olyan,	 mint	 amikor	 először	 próbáltam	 a

kontaktlencsét.	Sosem	bírtam	megszokni,	mert	tudtam,	hogy	van	valami
idegen	 a	 szememben,	 ami	 nem	 hozzám	 tartozik.	 Egyszerűen	 nem	 volt
kényelmes,	mert	nem	vált	a	részemmé.	Akkor	érzem	így	magam,	amikor
információt	 kapok	 a	 túloldalról.	 Olyan,	 mint	 egy	 gondolat,	 ami	 nem
nekem	jutott	az	eszembe.

–	Nem	tehet	 róla,	de	muszáj	hallgatnia?	–	kérdezem.	–	Mint	amikor
egy	dal	bemászik	a	fülébe	és	nem	tudja	abbahagyni	a	dúdolást?

–	Olyasmi.
–	Azelőtt	mindenütt	a	mamámat	láttam	–	jegyzem	meg	halkan.	–	Ott

voltunk	 a	 tömegben,	 én	 meg	 elengedtem	 a	 nagymamám	 kezét,	 és
szaladni	kezdtem	felé,	de	sosem	tudtam	utolérni.

Serenity	különös	tekintettel	néz	rám.
–	Talán	te	is	médium	vagy.
–	Vagy	csak	hiányolok	valakit	és	kivetítem	a	hiányát	a	világra.
Hirtelen	megtorpan.
–	Érzek	valamit	–	jelenti	be	drámai	hangon.
Körülnézek,	de	nem	látok	mást,	csak	a	magas	füvet,	néhány	fát,	és	a

fejünk	felett	örvénylő	pillangókat.
–	A	közelben	nincs	juharfa	–	mutatok	rá.
–	A	látomások	olyanok,	mint	a	metaforák	–	emlékeztet	Serenity.
–	Vicces,	mert	ez	is	egy	hasonlat	–	mormolom.
–	Mi?
–	 Semmi.	 –	 Leoldom	 nyakamból	 a	 kék	 sálat.	 –	 Segítene,	 ha

megfogná?
Odanyújtom	 neki,	 de	 ő	 úgy	 hátrál	 előle,	mintha	 pestist	 terjesztene.



Én	meg	addigra	elengedem,	és	a	szél	magával	ragadja	az	ég 	felé,	egész
kis	tornádó	repteti	egyre	távolabb.

–	 Ne!	 –	 sikoltok,	 s	 mint	 akit	 puskából	 lőttek	 ki,	 utána	 rohanok.
Emelkedik	és	 süllyed,	 incselkedik	velem,	átadja	magát	a	 légáramoknak,
de	 sosem	 kerül	 elég 	 közel	 ahhoz,	 hogy	 elkaphassam.	 Néhány	 perc
múltán	 beakad	 egy	 fa	 ágai	 közé,	 de	 vagy	 öt	 méterrel	 felettünk.
Nekidurálom	magam	és	próbálok	felmászni,	de	a	sima	törzsön	sehol	sem
találok	 fogást.	 Csalódottan	huppanok	 vissza	 a	 földre,	 könnyek	marják	 a
szemem.

Oly	kevés	maradt	tőle.
–	Gyere!
Serenity	előrehajol,	és	összefűzi	az	ujjait,	hogy	bakot	tartson.
Mászás	 közben	 összekaristolom	 az	 arcom	 és	 a	 karom;	 letörnek	 a

körmeim,	 ahogy	 a	 kéregben	 kapaszkodom,	 de	 végül	 sikerül	 elég
magasra	 másznom,	 hogy	 elérjem	 az	 első	 ágat.	 Felnyúlok	 a	 kezemmel;
apró	gallyakat	 és	 földet	 érzek,	 egy	vállalkozó	kedvű	madár	 elhagyatott
fészkét.

A	sál	beakadt	valamibe.	Addig 	húzom,	míg	ki	nem	szabadul.	Levelek
és	ágak	záporoznak	rám,	Serenityre.	És	valami	tömörebb	homlokon	talál,
mielőtt	lehullik	a	földre.

–	 Ez	 meg	 mi	 a	 nyavalya?	 –	 kérdem,	 miközben	 újra	 felhúzom	 és
szorosan	megkötöm	anyám	sálját.

Serenity	meredten	néz	maga	elé.	Odaadja,	ami	leesett.
Repedezett	 bőrtárca,	 amelynek	 tartalma	 még	 érintetlen:

harminchárom	 dollár,	 egy	 régi	 emblémás	 Mastercard.	 Egy	 New
Hampshire-i	jogosítvány,	Alice	K.	Metcalf	nevére	kiállítva.

*



Ez	már	bizonyíték,	 igazi,	hamisítatlan	bizonyíték,	szinte	 lyukat	éget
a	zsebembe.	Ezzel	igazolhatom,	hogy	anyám	nem	szabad	akaratából	tűnt
el.	Meddig	jutott	volna	pénz	és	hitelkártya	nélkül?

–	Tudja,	mit	 jelent	ez?	–	kérdezem	Serenityt,	aki	egy	szót	se	nagyon
szól,	amíg	visszabaktatunk	az	autóhoz,	majd	elindulunk	a	város	felé.	–	A
rendőrség	most	már	megtalálhatja.

Serenity	vet	rám	egy	pillantást.
–	Tíz	év	telt	el.	Ennyire	azért	nem	egyszerű.
–	De	igen.	Új	bizonyíték	egyenlő	új	nyomozás.	Ennyi.
–	Azt	hiszed,	ezt	akarod	–	csóválja	a	fejét	–,	csak	nehogy	meglepetés

érjen.
–	Most	hülyül?	Erről	álmodom,	amióta…	már	nem	is	tudom,	mióta.
Beharapja	az	ajkát.
–	Valahányszor	megkérdeztem	szellemkalauzaimat	arról,	milyen	az	ő

világukban,	 egyértelműen	 az	 értésemre	 adták,	 hogy	 vannak	 dolgok,
amikről	 nem	 tudhatok.	 Azt	 hittem,	 valami	 nagy	 kozmikus	 titkot
hallgatnak	 el	 a	 túlvilágról,	 de	 végül	 rájöttem,	 hogy	 csak	 engem
oltalmaznak.

–	 Ha	 nem	 próbálom	 megkeresni	 –	 érvelek	 –,	 egész	 életemben
agyalhatok	azon,	mi	történt	volna,	ha	megteszem.

Megáll	egy	pirosnál.
–	És	ha	megtalálod…
–	Amikor	megtalálom	–	javítom	ki.
–	Amikor	 megtalálod	 –	 sóhajt	 Serenity	 –,	 azt	 is	 megkérdezed	 majd

tőle,	hogy	miért	nem	jelentkezett	ennyi	éven	át?	–	Nem	válaszolok,	mire
elfordul.	 –	 Én	 csak	 azt	 mondom,	 ha	 válaszokat	 akarsz,	 akkor	 jobban
teszed,	ha	felkészülsz	bármire.

Ráeszmélek,	hogy	elhajtott	a	rendőrség	mellett.



–	Hé,	álljon	már	meg!	–	kiáltok	 fel,	mire	beletapos	a	 fékbe.	–	Be	kell
mennünk	oda,	hogy	elmondjuk,	mit	találtunk.

Serenity	lehúzódik	a	padka	mellé.
–	 Nekünk	 nem	 kell	 csinálnunk	 semmit.	 Megosztottam	 veled	 a

víziómat,	 még	 a	 parkba	 is	 elvittelek.	 Örülök,	 hogy	 megkaptad,	 amit
akartál,	de	ami	engem	 illet,	nem	akarok	és	nem	 is	 fogok	belekeveredni
egy	rendőrségi	ügybe.

–	 Akkor	 ennyi?	 –	 kövülök	 meg.	 –	 Bedobja	 az	 információját	 valaki
életébe,	mint	egy	gránátot,	azután	elmenekül,	mielőtt	felrobbanna?

–	Ne	a	hírnökön	vezesd	le	a	mérged.
Nem	 tudom,	 miért	 vagyok	 ennyire	 meglepve.	 Egyáltalán	 nem

ismerem	 Serenity	 Jonest,	 nem	 is	 kellett	 volna	 számítanom	 arra,	 hogy
segíteni	fog,	csak	már	torkig 	vagyok	azzal,	hogy	mindenki	elhagy.	Most
is	 azt	 csinálom,	 ami	 a	 legkönnyebb,	 ha	 az	 a	 veszély	 fenyeget,	 hogy
faképnél	hagynak:	teszek	róla,	hogy	én	lépjek	le	előbb.

–	Nem	csoda,	hogy	mindenki	utálja	–	közlöm	vele.
Erre	már	felkapja	a	fejét.
–	 Kösz	 szépen	 a	 vízióját.	 –	 Kiszállok	 a	 kocsiból,	 kiszabadítom	 a

biciklim	a	hátsó	ülésről.	–	Legyen	szép	élete.
Bevágom	az	ajtót,	leparkolom	a	biciklim,	és	felszaladok	a	rendőrség

gránitlépcsőin.	 Az	 üvegkalitkában	 ülő	 ügyeletes	 felé	 indulok.	 Csak
néhány	 évvel	 lehet	 idősebb	 nálam,	 nemrég	 végzett.	 Ormótlan	 pólót
visel,	mellkasán	a	rendőrség	logójával,	és	hozzá	túl	sok	fekete	szemtust.
Messziről	látom,	hogy	a	Facebook-oldalát	gondozza.

Megköszörülöm	a	 torkomat.	Tudom,	hogy	hallja,	van	egy	kis	 rács	a
minket	elválasztó	üvegfalban.

–	Hahó!	–	szólítom	meg,	de	csak	tovább	gépel.
Megkocogtatom	az	üveget,	mire	a	tekintete	felém	rebben.	Integetek,



hogy	magamra	vonjam	a	figyelmét.
Amikor	megcsörren	 a	 telefon,	 úgy	 fordul	 el	 tőlem,	mintha	 ott	 sem

lennék,	 csak	 fogadja	 a	 hívást.	Még	 annyit	 sem	mond,	 hogy	 várjak	 egy
percet.

Esküszöm,	a	hozzá	hasonlók	keltik	rossz	hírét	a	mai	fiataloknak.
Egy	másik	ügyeletes	 indul	 felém.	Tömzsi,	 idősebb	nő,	mint	 egy	két

lábon	járó	alma,	festett	szőke	hajjal.	A	névtáblája	szerint	POLLY.
–	Segíthetek?
–	 Igen.	 –	 Felvillantom	 legérettebb	mosolyomat.	 De	 tényleg,	melyik

felnőtt	venne	komolyan	egy	tizenhárom	éves	lányt,	aki	be	akar	jelenteni
egy	tíz	évvel	korábbi	eltűnést?	–	Egy	nyomozóval	szeretnék	beszélni.

–	Miről	van	szó?
–	 Kicsit	 bonyolult.	 Tíz	 évvel	 ezelőtt	 meghalt	 egy	 gondozó	 a	 régi

elefántrezervátumban.	Virgil	Stanhope	nyomozott	az	ügyben	és…	szóval,
személyesen	vele	akarok	beszélni.

Polly	lebiggyeszti	az	ajkát.
–	Hogy	hívnak,	kicsim?
–	Jenna.	Jenna	Metcalf.
Lehámozza	 fejéről	a	headsetet,	 és	belép	egy	hátsó	helyiségbe,	ahová

nem	lehet	belátni.
Végigfutom	a	falat,	rajta	az	eltűnt	és	körözött	személyek	képeivel.	Ha

tíz	évvel	ezelőtt	az	anyám	fotóját	is	feltűzik	ide,	vajon	akkor	is	itt	állnék?
Polly	 tűnik	 fel	 az	 üvegfal	 felém	 eső	 oldalán,	miután	 átlép	 az	 ajtón,

amit	számkombináció	nyit.	A	székek	felé	terel	és	leültet.
–	Emlékszem	arra	az	ügyre.
–	 Akkor	 Stanhope	 nyomozót	 is	 ismeri.	 Tudom,	 hogy	 már	 nem

dolgozik	itt,	de	ha	megmondaná,	hol	találom…
–	Nem	hinném,	hogy	kapcsolatba	léphetnél	vele.	–	Polly	gyengéden	a



karomra	fekteti	a	kezét.	–	Virgil	Stanhope	meghalt.

*

Az	 otthon,	 ahol	 apám	 azóta	 él,	 hogy	 az	 Eset	 történt,	 csak	 alig 	 öt
kilométerre	esik	a	nagymamám	házától,	mégsem	járok	oda	túl	gyakran.
Nagyon	nyomasztó	hely,	mert	a)	mindig 	pisiszaga	van	és	b)	az	ablakokra
papírból	 kivágott	 hópihéket,	 tűzijátékokat	 vagy	 töklámpásokat
ragasztanak,	 mintha	 óvodások	 laknának	 az	 épületben,	 nem	 klinikai
esetek.

Az	 intézményt	 Hartwick	 House-nak	 hívják,	 amiről	 inkább	 egy
kosztümös	 sorozat	 jutna	 eszembe,	 mint	 a	 szomorú	 valóság:	 egy	 rakás
bedrogozott	zombi,	aki	a	főzőcsatornát	nézi	a	társalgóban,	míg	az	ápolók
kis	műanyag	csészékben	körbehordozzák	a	színes	pirulákat,	hogy	nyugton
maradjanak;	 az	 elektrosokktól	 bágyadtan	 a	 tolókocsik	 karfáján	 lógó
magatehetetlen	páciensek.	Ha	 odamegyek,	 a	 legtöbbször	nem	 félek,	 csak
szörnyen	 nyomasztó	 belegondolni,	 hogy	 apámnak,	 akit	 természetvédő
körökben	 valóságos	messiásként	 ünnepeltek,	 önmagát	már	 nem	 sikerült
megmentenie.

Igazából	 csak	 egyszer	 tört	 ki	 a	 frász	 a	 Hartwick	 House-tól.	 Éppen
dámáztam	 apámmal	 a	 társalgóban,	 amikor	 egy	 zsíros	 hajú	 kamaszlány
berobbant	a	kétszárnyú	ajtón,	a	kezében	konyhakéssel.	Sejtelmem	sincs,
honnan	 szerezte;	 Hartwick	 House-ban	 tilos	 minden,	 ami	 fegyvernek
használható	 (beleértve	 a	 cipőfűzőket	 is),	 vagy	 olyan	 helyen	 őrzik,	mint
az	amerikai	aranytartalékot.	Akárhogy	 is,	a	 lány	kijátszotta	a	rendszert,
és	amint	berontott	a	kétszárnyú	ajtón,	azonnal	megtalált	magának.	Csak
hátrahúzta	a	karját,	és	a	kés	már	át	is	szelte	a	levegőt.

Lebuktam.	 Mintha	 egy	 csontom	 se	 lenne,	 csak	 becsusszantam	 az
asztal	alá.	A	karommal	védtem	a	fejem,	és	próbáltam	láthatatlanná	válni,



míg	a	tagbaszakadt	ápolók	megkötözték	és	benyugtatózták	támadómat,
mielőtt	visszavitték	a	szobájába.

Azt	hihetnénk,	hogy	egy	ápolónő	csak	odajött	megnézni,	jól	vagyok-
e,	 de	 mindenkit	 lekötöttek	 az	 incidenstől	 pánikba	 esett	 és	 sikoltozó
betegek.	 Még	 akkor	 is	 reszkettem,	 amikor	 összeszedtem	 magamban
annyi	 merszet,	 hogy	 kinézzek	 az	 asztal	 alól,	 majd	 óvatosan
visszamásszak	a	helyemre.

Apám	nem	esett	pánikba	és	nem	sikoltozott.	Csak	lépett.
–	Dáma	–	mondta,	mintha	mi	sem	történt	volna.
Beletelt	egy	időbe,	amíg	megértettem,	hogy	az	ő	világában	–	bárhol

is	 legyen	 –	 valóban	 nem	 történt	 semmi.	 S	 hogy	 nem	 hibáztathatom,
amiért	az	sem	érdekli,	ha	egy	dilis	kamaszlány	hálaadásnapi	pulykának
néz.	Senkit	sem	lehet	hibáztatni,	aki	tényleg	nem	érti,	hogy	az	ő	valósága
nem	ugyanaz,	mint	másoké.

Amikor	ma	elmegyek	Hartwick	House-ba,	apám	nincs	a	társalgóban.
A	 szobájában,	 az	 ablak	 előtt	 ücsörög.	 A	 kezében	 hímzőfonalak,	 a
szivárvány	 minden	 színében,	 szépen	 összekeverve.	 Nem	 először
gondolom,	hogy	az	egyik	ember	 forradalmi	terápiás	módszere	a	másik
kénköves	 pokla.	 Felnéz	 rám,	 ahogy	 belépek,	 de	 nem	 tör	 ki	 rajta	 a
dühroham,	 ami	kedvező	előjel.	Úgy	döntök,	 kihasználom	ezt	 a	magam
javára,	bár	az	agykurkászok	figyelmeztettek,	hogy	ne	hozzam	fel	előtte
az	anyám	témáját.

Letérdelek	 elé,	 és	 megfogom	 a	 fonalat	 rángató	 kezét,	 mielőtt	 még
jobban	összekuszálná.

–	 Apa	 –	 szólítom	 meg,	 miközben	 áthúzom	 a	 narancssárga	 szálat	 a
többi	szín	hurkain,	hogy	a	bal	térdére	fektessem.	–	Szerinted	mi	lesz,	ha
majd	megtaláljuk?

Nem	válaszol.



Kiszabadítom	a	meggypiros	szálat.
–	Mi	lesz	velünk,	ha	kiderül,	hogy	mindkettőnket	ő	tett	tönkre?
Hagyom,	 hogy	 kezem	 tovább	 markolja	 az	 övét,	 miközben	 együtt

szorongatunk	két	különböző	színű	fonalat.
–	Miért	engedted	el?	–	suttogom,	ahogy	mélyen	a	szemébe	nézek.	–

Miért	nem	jelentetted	soha	a	rendőrségen,	hogy	eltűnt?
Persze	 idegösszeroppanást	 kapott,	 de	 akkor	 is	 akadtak	 tiszta

pillanatai	az	elmúlt	tíz	évben.	Talán	senki	sem	vette	volna	komolyan,	ha
azt	 mondja,	 hogy	 eltűnt	 az	 anyám	 –	 de	 talán	 mégis	 komolyan	 vették
volna.

Akkor	legalább	lenne	egy	nyomozás,	amit	most	újra	kellene	kezdeni.
Nem	arról	győzködném	a	rendőröket,	hogy	 járjanak	utána	egy	tíz	évvel
korábbi	eltűnésnek,	amit	annak	idején	be	sem	jelentettek.

Apám	 arca	 hirtelen	 megváltozik.	 A	 dühös	 csalódottság	 úgy	 foszlik
szét	 rajta,	 mint	 a	 partot	 érő	 hullám,	 még	 a	 tekintete	 is	 kivirul.
Ugyanolyan	 színű	 a	 szeme,	 mint	 az	 enyém,	 ugyanaz	 a	 metszően	 zöld,
amitől	mások	nyugtalanná	válnak.

–	 Alice?	 –	 hallom	 meg	 anyám	 nevét.	 –	 Te	 tudod,	 hogyan	 kell	 ezt
kibogozni?	–	Felemeli	a	tenyérnyi	színes	fonalat.

–	Nem	Alice	vagyok	–	felelem.
Zavartan	csóválja	a	fejét.
Beharapom	az	ajkam,	ahogy	kibogozom	a	szálakat	és	karkötőt	 fonok

belőlük;	 csak	 sorban	 megkötöm	 az	 egyszerű	 csomókat,	 amikre	 egy	 jó
cserkész	 álmában	 is	 emlékszik.	Míg	 dolgozom,	 kezei	 úgy	 repdesnek	 az
enyéim	 felett,	 mint	 a	 kolibrik.	 Miután	 végzek,	 kikapcsolom	 a
biztosítótűt,	 amivel	 a	 fonalat	 a	 nadrágjához	 csatolták,	 és	 felhúzom	 a
szivárványszínű	karkötőt	a	csuklójára.

Megcsodálja.



–	Mindig 	jó	voltál	az	ilyenekben	–	mosolyog	rám.
Akkor	 jövök	csak	rá,	apám	miért	nem	jelentette	be	anyám	eltűnését.

Számára	 sosem	 tűnt	 el.	 Bármikor	 képes	 őt	 megtalálni	 az	 arcomban,	 a
hangomban,	a	jelenlétemben.

Bár	nekem	is	ilyen	könnyű	lenne!

*

Amikor	hazaérek,	a	nagymamám	a	Szerencsekereket	nézi	a	tévében,	a
versenyzők	 előtt	 kiabálja	 be	 a	 válaszokat,	 öltözködési	 tanácsokat	 oszt
Vanna	White-nak.

–	Attól	 az	 övtől	 tisztára	 tramplinak	nézel	 ki	 –	 közli	 vele	 kéretlenül,
majd	észrevesz	az	ajtóban.	–	Na,	hogy	ment?

Egy	 pillanatra	 elbizonytalanodom,	 mielőtt	 rájövök,	 hogy	 a
gyerekcsőszködésre	gondol,	amit	persze	nem	csináltam.

–	Okésan	–	hazudok.
–	 Van	 töltött	 kagyló	 a	 hűtőben,	 ha	meg	 akarod	melegíteni	 –	 közli,

azzal	 a	 tekintete	 újra	 a	 képernyő	 felé	 rebben.	 –	Mondd	már	 az	 F-et,	 te
buta	tehén!	–	csattan	fel.

Kihasználom	 az	 alkalmat	 és	 Gertie-vel	 a	 sarkamban	 felszaladok	 az
emeletre.	 Gertie	 nyomban	 befészkeli	magát	 a	 párnáim	 közé,	 és	 körbe-
körbe	jár,	mire	végre	kényelmesen	elhelyezkedik.

Én	nem	 tudom,	mit	 csináljak.	Megtudtam	valamit,	 de	nem	megyek
vele	semmire.

Belenyúlok	 a	 zsebembe,	 előveszem	 a	 magammal	 hurcolt
pénzköteget,	 és	 lehámozok	 róla	 egy	 egydollárost.	 Szórakozottan
hajtogatni	 kezdem,	 elefánttá	 formálnám	 át,	 de	 folyton	 elszúrom,	 míg
végül	összegyűröm	és	a	földre	dobom.	Végig 	magam	előtt	 látom	apám
kezét,	ahogyan	bosszúsan	tépkedi	az	összekavart	szálakat.



Az	 egyik	 rendőr,	 aki	 eredetileg 	 nyomozott	 az	 elefántrezervátum
ügyében,	 alzheimeres,	 a	másik	 halott,	 de	 talán	mégsem	 ez	 az	 út	 vége.
Csak	meg	 kell	 győznöm	 valahogy	 az	 új	 nyomozókat,	 hogy	 a	 kollégáik
annak	 idején	 elszúrták	 az	 ügyet,	 és	 eltűnt	 személlyé	 kellett	 volna
nyilvánítaniuk	anyámat.

Ezt	tényleg	alaposan	át	kell	gondolnom.
Bekapcsolom	a	gépemet,	ami	csilingelő	hang	kíséretében	életre	kel.

Begépelem	 a	 jelszavam,	 és	 megnyitom	 a	 keresőt.	 VIRGIL	 STANHOPE,
írom.	HALÁL.

Legelőször	 annak	 az	 ünnepségnek	 az	 értesítője	 jelenik	 meg,
amelyiken	 nyomozóvá	 avatták.	 Kép	 is	 van	 róla:	 oldalt	 fésült	 szőke	 haj,
széles	 mosoly	 64	 foggal,	 ajtógombra	 emlékeztető	 kiugró	 ádámcsutka.
Önfeledtnek	és	fiatalnak	tűnik,	amilyen	tíz	éve	lehetett	is.

Új	 ablakot	 nyitok,	 és	 rákapcsolódom	 a	 központi	 nyilvántartó
adatbázisára	(ami	mellesleg	évi	49,95	dolláromba	fáj),	hogy	megtudjam
Virgil	 Stanhope	 halálának	 időpontját.	 Tragikus	 módon	 ugyanarra	 a
napra	 esik,	 mint	 a	 felavatása.	 Belegondolok,	 nála	 volt-e	 a	 jelvénye,	 s
hogy	a	munkahelyére	ment-e,	amikor	autóbaleset	áldozata	lett,	vagy	ami
rosszabb,	éppen	hazafelé	tartott.	Egy	félbeszakított	élet.

Erről	tudnék	mesélni.
Rákattintok	 a	 linkre,	 de	 nem	 nyílik	 meg.	 Csak	 egy	 hibaüzenet

tudatja,	hogy	gond	van	a	szerverrel.
Visszatérek	 az	 előző	 kereséshez,	 és	 átböngészem	 a	 leírásokat,	 amíg

nem	 találok	 egyet,	 amitől	 a	 szőrszálak	 is	 meredezni	 kezdenek	 a
tarkómon.

STANHOPE	NYOMOZÓIRODA,	olvasom.	Találja	meg	a	múltban	a	jövőt!
Micsoda	nyálas	szlogen!	Azért	megnyitom	a	lapot	egy	új	fülön.
Hatósági	 engedéllyel.	 Családi	 ügyek	 és	 kapcsolati	 válsághelyzetek.



Személyfigyelés.	 Óvadékügyek.	 Eltűnt	 személyek	 felkutatása.	 Gyerekelhelyezéssel
kapcsolatos	nyomozások.	Baleseti	halál.

Felül	még	egy	gomb:	Rólunk.
Vic	Stanhope	hatósági	engedéllyel	rendelkező	magánnyomozó,	aki	korábban

állami	 rendőrként	 és	 nyomozótisztként	 dolgozott.	 A	 New	 Haven	 Egyetemen
szerzett	kriminalisztikai	és	 törvényszéki	 szakértői	diplomát.	Tagja	a	Biztosítási
Nyomozók	Nemzetközi	 Szövetségének,	 az	Amerikai	Óvadékügyi	 Szövetségnek,	 a
Nyomozók	és	Különleges	Rendőri	Erők	Országos	Szövetségének.

Lehetne	véletlen	is…	ha	nincs	Mr.	Stanhope	bélyeg	méretű	fényképe.
Igaz,	 idősebbnek	 látszik.	 Igaz,	 sörtére	 nyíratta	 a	 haját,	 ahogyan	 a

férfiak	 szokták,	 amikor	 hullani	 kezd	 a	 hajuk,	 és	 bemesélik	 maguknak,
hogy	 kommandós	 fejjel	 szuperdögösen	 néznek	 ki.	 Az	 ádámcsutka
azonban	 ugyanúgy	 kiugrik	 és	 a	 kép	 fókuszpontjában	 van,	 eltéveszteni
sem	lehet.

Persze	Vic	 és	Virgil	 lehetnek	 ikertestvérek	 –	 de	mégis.	 Felkapom	 a
mobilom,	és	beütöm	a	képernyőről	leolvasott	számot.

Három	 csörgéssel	 később	 hallom,	 hogy	 valaki	 a	 vonal	 túlsó	 végén
felveszi	a	 telefont.	A	 statikus	zajból	és	 szitkokból	 ítélve	mintha	a	 földre
esne,	mielőtt	kézbe	veszik.

–	Na.
–	Mr.	Stanhope?	–	suttogom.
–	Ja	–	mordul	rám	egy	hang.
–	Virgil	Stanhope?
Rövid	szünet.
–	Már	nem	–	közli	a	hang	gazdája,	azzal	leteszi.
Zakatol	 a	 szívem.	 Virgil	 Stanhope	 vagy	 visszatért	 a	 halálból,	 vagy

soha	nem	halt	meg.
Talán	csak	el	akarja	hitetni	az	emberekkel,	hogy	felszívódhasson.



Ha	ez	igaz,	tökéletes	választás	arra,	hogy	megkeresse	az	anyámat.



ALICE

Aki	már	 látott	elefántot,	amint	 találkozott	egy	másik	egyed	csontjaival,
jól	ismeri	a	gyász	árulkodó	jeleit:	az	átható	csendet,	a	leszegett	ormányt
és	 fület,	a	 tétova	cirógatást,	a	 szomorúságot,	ami	 szinte	 lepelként	 terül
az	 egész	 csordára,	 valahányszor	 kapcsolatba	 kerül	 egyik	 tagjának
maradványaival.	Felmerül	viszont	a	kérdés,	hogy	az	elefántok	képesek-e
különbséget	 tenni	 az	 általuk	 ismert	 és	 nem	 ismert	 egyedek	 csontjai
között.

Vannak	 történetek	 –	 borjakról,	 akik	 odamentek	 halott	 anyjuk
teteméhez,	 hogy	 megcirógassák	 ormányukkal	 az	 elhunyt
állkapocscsontját;	 csordákról,	 amelyek	 úton	 az	 ivóhely	 felé	 megálltak,
hogy	leróják	kegyeletüket	azon	a	helyen,	ahol	korábbi	mátriárkájuk	egy
évvel	 azelőtt	 meghalt;	 elefántokról,	 akik	 eljöttek	 a	 táborhelyre,	 és
elvitték	 az	 általam	 tanulmányozott	 csontokat,	 hogy	 azok
visszakerüljenek	 arra	 a	 helyre,	 ahol	 fajtársuk	 elhunyt	 –,	 ám	 ennél	 is
érdekesebbek	azok	a	kutatások,	 amelyeket	kollégáim	a	kenyai	Amboseli
Parkban	 végeztek,	 ahol	 több	 mint	 2200	 elefántot	 tartanak	 nyilván	 név
szerint.	 A	 kutatók	 csordánként	 haladva	 az	 elefántok	 elé	 tártak	 néhány
tárgyat:	 egy	 darabka	 elefántcsontot,	 egy	 elefántkoponyát	 és	 egy	 darab
fát.	 A	 kísérletet	 szigorúan	 ellenőrzött	 körülmények	 között	 hajtották
végre,	 a	 tárgyakat	 azonos	módon	mutatták	be,	 és	 feljegyezték,	hogy	az
elefántok	 meddig	 időznek	 el	 ezeknél.	 Minden	 kétséget	 kizáróan	 az
elefántcsont-darabka	 érdekelte	 őket	 a	 legjobban,	 azután	 következett	 a
koponya,	 végül	 a	 fa.	 Simogatták	 az	 elefántcsontot,	 felvették	 és



hordozták,	a	hátsó	lábuk	alatt	görgették.
Ezután	a	kutatók	egy	elefánt,	egy	orrszarvú	és	egy	bölény	koponyáját

tárták	a	családok	elé.	Ebből	az	összeállításból	az	elefántkoponya	érdekelte
leginkább	a	csorda	tagjait.

Végezetül	 a	 kutatók	 arra	 a	 három	 csordára	 koncentráltak,	 amely	 az
elmúlt	 néhány	 évben	 veszítette	 el	 a	 vezetőjét.	 A	 családoknak	 e	 három
mátriárka	koponyáját	mutatták	meg.

Azt	 gondolnánk,	 az	 elefántokat	 mindennél	 jobban	 érdekelte	 a
koponya,	ami	egykor	a	csordájukat	vezető	nőstényhez	tartozott.	Végtére
is,	 a	 tudományos	 kísérlet	 egyértelműen	 igazolta,	 hogy	 az	 elefántok
képesek	 preferálni	 bizonyos	 tárgyakat,	 nem	 csak	 ötletszerűen,	 a
kíváncsiságuknak	engedve	válogatnak	közöttük.

Azt	 gondolnánk	 –	 tekintve	 az	 általam	 tapasztalt	 példákat,	 amikor	 a
botswanai	 elefántokat	 mélyen	 megindította	 csordájuk	 egyik	 tagjának
halála,	 s	 még	 évekkel	 később	 is	 emlékeztek	 erre	 –,	 hogy	 saját	 vezérük
előtt	rótták	le	a	kegyeletüket.

Nem	 így	 történt.	 Az	 amboseli	 elefántok	 egyformán	 vonzódtak
mindhárom	koponyához.	 Ismerték	 az	 adott	 elefántot,	 együtt	 éltek	vele,
és	 meggyászolták	 az	 elvesztését,	 a	 kísérlet	 eredményei	 mégsem	 ezt
tükrözték.

Jóllehet	a	tanulmány	bizonyítja,	hogy	az	elefántokat	lenyűgözik	más
elefántok	csontjai,	egyesek	talán	azt	is	bizonyítva	látják,	hogy	alaptalan	a
feltevés,	miszerint	az	elefánt	képes	meggyászolni	egy	társa	elvesztését	–
végtére	 is,	 láthatóan	 nem	 képes	 különbséget	 tenni	 a	 koponyák	 között.
Számára	talán	nem	fontos,	hogy	a	koponyák	egyike	éppen	az	édesanyjáé
volt.

Szerintem	 viszont	 az	 is	 lehet,	 hogy	 egyformán	 együtt	 érez	minden
édesanyával.



VIRGIL

Minden	zsarunak	van	egy	megoldatlan	ügye.
Egyeseké	kisebb	legenda	lesz;	olyan	sztori,	ami	minden	karácsonyi	bulin
előkerül,	 amikor	 a	 fiúk	 egy	 sörrel	 többet	 isznak	 a	 kelleténél.	 A	 nyom,
amit	 nem	 láttak	 meg,	 pedig 	 kibökte	 a	 szemüket;	 az	 akta,	 amit
képtelenek	 voltak	 a	 szemétbe	 hajítani;	 az	 ügy,	 amit	 sosem	 zártak	 le.	 A
rémálom,	 ami	 ennyi	 év	 után	 is	 kísérti	 őket,	 hogy	 az	 éjszaka	 közepén
verítékben	úszva	ébredjenek	fel.

Vagyunk	néhányan,	akiknek	ez	a	rémálom	nagyon	is	valóságos.
Az	arc,	 amit	a	vállunk	 felett	 látunk	a	 tükörben.	Valaki	a	vonal	 túlsó

végén,	 amikor	nem	hallani	mást,	 csak	 a	 kísérteties	 csendet.	Valaki,	 aki
mindig 	velünk	marad,	még	ha	egyedül	vagyunk	is.

A	tudat,	minden	nap	minden	percében,	hogy	kudarcot	vallottunk.
Donny	 Boylan,	 akivel	 akkoriban	 együtt	 dolgoztam,	 egyszer

elmondta,	 hogy	 az	 ő	 ügye	 szimpla	 családon	 belüli	 erőszaknak	 indult.
Nem	kattintotta	rá	a	karperecet	a	férj	csuklójára,	mert	a	fickó	jól	 ismert
üzletember	 volt,	 akit	 mindenki	 tisztelt	 és	 kedvelt.	 Azt	 hitte,	 elég 	 egy
figyelmeztetés.	 Három	 órával	 azután,	 hogy	 Donny	 elhagyta	 a	 házat,	 a
fickó	felesége	halott	volt.	Golyót	kapott	a	fejébe.	Amandának	hívták,	és	a
hatodik	hónapban	volt.

Donny	a	szellemének	hívta	az	asszonyt,	aki	éveken	át	kísértette.	Nos,
az	 én	 szellemem	 Alice	Metcalf.	 Amennyire	 tudni	 lehet,	 nem	 halt	meg,
mint	Amanda,	 csak	 eltűnt	 –	 s	 vele	 együtt	 eltűnt	 az	 igazság,	hogy	 soha
többé	ne	derülhessen	ki,	mi	történt	akkor,	tíz	évvel	ezelőtt.



Néha,	amikor	egy	görbe	este	után	feleszmélek,	hunyorogva	nézek	fel,
mert	 biztosan	 tudom,	 hogy	 Alice	 ott	 ült	 az	 íróasztalom	 túlsó	 felén,
ugyanazon	 a	 helyen,	 ahol	 az	 ügyfeleim	 szoktak,	 amikor	 arra	 kérnek,
hogy	 fotózzam	 le	 a	 feleségüket	 hűtlenség	 közben,	 vagy	 nyomozzak	 le
egy	 apát,	 aki	meglépett	 a	 gyerektartás	 elől.	 Egyedül	dolgozom,	hacsak
nem	számítom	állandó	 társamat,	 Jack	Danielst.	Az	 irodám	akkora,	mint
egy	 gardrób,	 ráadásul	 kínai	 kajától	 és	 szőnyegtisztítótól	 bűzlik.
Gyakrabban	alszom	a	kanapén,	mint	otthon	az	ágyban,	az	ügyfeleimnek
mégis	Vic	Stanhope	vagyok,	a	hivatásos	magánnyomozó.

Míg	 csak	 lüktető	 fejjel	 és	 a	 szájpadlásomhoz	 tapadt	 nyelvvel
magamhoz	nem	térek,	mellettem	az	üres	üveggel,	velem	szemben	pedig
Alice-szel,	aki	azt	mondja:	A	nagy	fenét	vagy	te	nyomozó.

*

–	Ez	–	mondta	nekem	Donny	Boylan	tíz	évvel	ezelőtt,	miközben	újabb
savlekötő	 tablettát	 pöckölt	 a	 szájába	 –,	 ez	 nem	 történhetett	 volna	 két
héttel	később?

Donny	számolta	a	napokat	a	nyugdíjáig .	Ahogy	ott	ültem	vele,	egész
litániába	 szedte,	 mire	 nincs	 már	 szüksége:	 papírmunkára	 a	 főnöknek,
piros	 lámpákra,	 hozzám	 hasonló	 betanítandó	 újoncokra,	 meg	 a
kánikulára,	 amitől	 csak	még	rosszabb	 lesz	az	ekcémája.	Az	 se	hiányzott
neki,	hogy	reggel	hétkor	felhívják	a	New	England	Elefántrezervátumból,
bejelenteni	az	egyik	gondozó	halálát.

A	44	éves	áldozat	a	kezdetektől	ott	dolgozott.
–	 Van	 fogalmad	 róla,	 mekkora	 szarban	 leszünk	 emiatt?	 –	 kérdezte

Donny.	 –	 Nem	 emlékszel,	 mi	 volt	 három	 éve	 is,	 amikor	megnyílt	 az	 a
hely?

Emlékeztem.	Akkoriban	léptem	be	járőrnek.	A	városlakók	tiltakoztak



a	„rossz”	elefántok	ellen,	akiket	páros	lábbal	rúgtak	ki	az	állatkertjükből
és	 cirkuszukból,	 amiért	 erőszakosan	 viselkedtek.	 A	 szerkesztők
mindennap	 a	 városfejlesztési	 bizottságot	 ostorozták,	 amiért	 lehetővé
tették	 Thomas	 Metcalfnak,	 hogy	 létrehozza	 a	 rezervátumot,	 pedig 	 két
koncentrikus	kerítés	is	védte	a	környéken	élőket	az	állatoktól.

Vagy	fordítva.
A	 rezervátum	 működésének	 első	 három	 hónapjában	 naponta

kiküldték	 néhányunkat,	 hogy	 tartsuk	 fent	 a	 rendet	 a	 kapuknál,	 ahol	 a
tiltakozások	zajlottak.	Vihar	egy	kanál	vízben.	Az	állatok	szép	csendben
beilleszkedtek,	a	városiak	megszokták	a	szomszédos	rezervátumot,	nem
történt	semmi	említésre	méltó.	Egészen	aznap	reggel	hét	óráig .

A	 kis	 irodában	 várakoztunk.	 A	 hét	 polcot	 fűzős	 irattartók	 töltötték
meg,	 mindegyiken	 egy-egy	 elefánt	 nevével	 –	 Maura,	 Wanda,	 Syrah,
Lilly,	Olive,	Dionne,	Hester.	Az	asztalon	szétszórva	hevertek	az	 iratok	és
az	 üzleti	 könyvek,	 közöttük	 három	 félig 	 teli	 papírpohár	 és	 egy	 emberi
szívet	 mintázó	 papírnehezék.	 Számlákat	 láttam,	 gyógyszerekről,
sütőtökről	és	almáról.	Egy	takarmányszámla	láttán	füttyentenem	kellett.

–	Szent	szar,	ennyiből	vehetnék	egy	kocsit.
Donny	nem	örült,	de	hát	ő	sosem	örült.
–	Mi	 tart	 ilyen	 rohadt	 sokáig?	 –	Közel	 két	 órája	 várakoztunk,	míg	 a

személyzet	 megpróbálta	 az	 istállóba	 terelni	 a	 hét	 elefántot.	 A
helyszínelők	addig 	nem	láthattak	neki	a	nyomok	rögzítésének.

–	 Láttál	 már	 olyat,	 hogy	 valakit	 agyontaposott	 egy	 elefánt?	 –
kérdeztem.

–	Nem	hallgatnál	már	el?	–	csattant	fel	Donny.
A	 különös	 jelzéseket	 tanulmányoztam	 a	 falon,	 mintha	 hieroglifák

vagy	mik	 lettek	 volna,	 amikor	 egy	 férfi	 rontott	 be	 az	 irodába.	 Izgága,
ideges	fickónak	tűnt,	a	szeme	megállás	nélkül	járt	a	szemüvege	mögött.



–	Nem	hiszem	el,	hogy	ez	történt	–	nyögött	fel.	–	Kész	rémálom.
Donny	felállt.
–	Ön	bizonyára	Thomas	Metcalf.
–	 Igen	–	 felelt	a	 férfi	révült	hangon.	–	Bocs,	hogy	 ilyen	sokat	kellett

várniuk.	Kész	őrület	egybeterelni	az	elefántokat.	Nagyon	felzaklatta	őket
az	 eset.	 Hatot	 betereltünk	 a	 pajtába,	 de	 a	 hetedik	 nem	 jön	 elég	 közel,
hogy	 étellel	 elcsalogathassuk.	 Kihúztunk	 egy	 ideiglenes	 kerítést,	 hogy
be	 tudjanak	 menni	 a	 területre.	 –	 Kivezetett	 minket	 a	 kis	 épületből	 a
szabadba,	ahol	úgy	sütött	a	nap,	mintha	az	egész	világot	 túlexponálták
volna.

–	Van	valami	ötlete,	mit	keresett	itt	az	áldozat?	–	kérdezte	Donny.
Metcalf	hunyorogva	fordult	felé.
–	Nevvie?	Nyitás	óta	nálunk	dolgozik.	Több	mint	húsz	éve	foglalkozik

elefántokkal,	olvasta	az	összes	könyvet.	Ő	az	éjszakás	gondozó.	–	Habozni
kezdett.	 –	Volt.	Ő	volt	 az	 éjszakás	gondozó.	 –	Hirtelen	megtorpant,	 és	 a
kezébe	temette	arcát.	–	Ó,	istenem!	Az	egész	az	én	hibám.

Donny	vetett	rám	egy	pillantást.
–	Amennyiben?	–	kérdezte.
–	 Az	 elefántok	 megérzik	 a	 feszültséget.	 Biztosan	 felzaklatták

magukat…
–	A	gondozó	miatt?
Mielőtt	felelhetett	volna,	hirtelen	olyan	éles	üvöltést	hallottam,	hogy

felugrottam.	A	semmiből,	a	kerítés	túlsó	feléről	harsant	fel.	A	 levelek	is
összerezzentek	a	fákon.

–	Nem	ostobaság	azt	feltételezni,	hogy	egy	elefánt	méretű	állat	képes
meglepni	valakit?

Metcalf	felém	fordult.
–	 Látott	 már	 elefántot	 igazán	 dühösnek?	 –	 Amikor	 megráztam	 a



fejem,	komoran	elmosolyodott.	–	Hát	reménykedjen	benne,	hogy	nem	is
fog.

Mi	vezettük	a	nyomozócsoportot.	 Jó	öt	percet	gyalogoltunk,	mielőtt
elértünk	a	kis	dombhoz.	Amint	megkerültük,	megláttam	egy	férfit,	aki	a
holttest	 mellett	 ücsörgött.	 Valóságos	 óriás	 volt,	 olyan	 vállakkal,	 mint
egy	 étkezőasztal,	 bőven	 elég	 erős	 egy	 gyilkossághoz.	 Szemei
kivörösödtek	és	felpüffedtek	a	sírástól.	Fekete	volt,	míg	az	áldozat	fehér.
A	 fickó	 jócskán	 száznyolcvan	 fölé	 nőtt,	 és	 a	 puszta	 erejével
összeroppanthatott	 volna	 bárkit.	 Mint	 feltörekvő	 nyomozó,	 legelőször
ezeket	jegyeztem	fel	róla,	míg	ő	ölében	dédelgette	az	áldozat	fejét.

A	nőnek	betört	a	koponyája.	A	póló	leszakadt	róla,	de	ráterítettek	egy
pulóvert.	 A	 bal	 lába	 lehetetlen	 szögben	 hajlott	 meg,	 és	 zúzódások
borították	 a	 bőrét.	 Arrébb	 sétáltam,	 amíg	 az	 orvos	 szakértő	 lehajolt,
hogy	végezze	a	munkáját.	Nem	kellett	hozzá	nagydoktori,	hogy	lássuk:	a
nő	kétséget	kizáróan	halott.

–	Gideon	Cartwright	–	mutatta	be	a	férfit	Metcalf.	–	Ő	az,	aki	rátalált
az	anyósára…	–	Hagyta	kicsengeni	a	mondatot.

Nem	 tudtam	 meghatározni	 a	 férfi	 pontos	 korát,	 de	 legfeljebb	 tíz
évvel	lehetett	fiatalabb	az	áldozatnál.	Ami	azt	jelentette,	hogy	az	áldozat
lánya	–	az	ő	felesége	–	jócskán	fiatalabb	nála.

–	Boylan	nyomozó	–	térdelt	le	Donny	a	férfi	mellé.	–	Vele	volt,	amikor
az	esemény	történt?

–	Nem.	Ő	az	éjszakás	gondozó,	 a	múlt	 éjjel	 egyedül	volt	 itt	 –	 felelt	 a
férfi	akadozó	hangon.	–	Nekem	is	itt	kellett	volna	lennem.

–	Maga	is	itt	dolgozik?	–	tudakolta	Donny.
A	helyszínelők	döglegyekként	dongtak	mindenfelé:	lefényképezték	a

holttestet,	és	próbálták	behatárolni	a	nyomozati	helyszínt	–	a	gond	csak
az,	 hogy	 egy	 szabadban	 történt	 bűncselekménynek	 nincs



körülhatárolható	helyszíne.	Honnan	tudjuk,	meddig	üldözte	az	elefánt	a
nőt,	 mielőtt	 letaposta?	 Ki	 tudja,	 vannak-e	 nyomok,	 amelyek
meghatározzák	a	halál	bekövetkeztének	időpontját?	Úgy	húszméternyire
mély	gödör	nyílt,	a	szélén	emberi	lábnyomokkal.	A	fák	között	is	lehetett
bármilyen	 bűnjel,	 bár	 nemigen	 láttam	 mást,	 csak	 leveleket	 és	 füvet,
elefántszart	 és	 legyeket.	 Egyedül	 Isten	 tudta,	 melyik	 árulkodott	 az
éjszakai	eseményekről,	és	melyik	volt	ott	csak	úgy.

Az	 orvos	 szakértő	 megbízta	 két	 emberét,	 hogy	 tegyék	 zsákba	 a
hullát,	mielőtt	közelebb	lépett	hozzánk.

–	Hadd	találgassak	–	előzte	meg	Donny.	–	Agyontaposta	egy	elefánt?
–	 Nos,	 minden	 bizonnyal,	 de	 nem	 tudni,	 hogy	 ez-e	 a	 halál	 oka.	 A

koponya	kettéhasadt,	 ám	ez	éppúgy	 történhetett	az	agyontaposás	előtt,
mint	annak	következtében.

Túl	későn	eszméltem	rá,	hogy	Gideon	hallja	minden	szavát.
–	Nem,	nem,	nem	–	kezdett	 el	hirtelen	kiáltozni	Metcalf.	 –	Azt	nem

tehetik	 ide.	 Veszélyezteti	 az	 elefántokat.	 –	 A	 sárga	 rendőrségi	 szalagra
mutatott,	amivel	a	helyszínelők	kezdték	körülkeríteni	a	terepet.

Donny	hunyorogva	fordult	felé.
–	Az	elefántok	mostanában	nem	térnek	vissza	ide.
–	Már	megbocsásson,	de	mikor	mondtam,	hogy	lemondok	a	terület

feletti	jogaimról?	Ez	egy	természetvédelmi	rezervátum…
–	Ahol	megöltek	egy	nőt.
–	 Baleset	 történt	 –	 szögezte	 le	 Metcalf.	 –	 Nem	 engedem,	 hogy	 ez

befolyásolja	az	itt	élő	elefántok	mindennapos…
–	Sajnálom,	dr.	Metcalf,	de	ebben	a	kérdésben	nem	ön	dönt.
Egy	izom	megfeszült	a	férfi	állkapcsán.
–	Meddig	fog	tartani?
Láttam,	hogy	Donny	kezdi	elveszíteni	a	türelmét.



–	Előre	nem	tudom	megmondani,	de	addig 	 is	Stanhope	hadnaggyal
beszélni	szeretnénk	mindenkivel,	aki	kapcsolatba	került	az	elefántokkal.

–	 Négyen	 vagyunk.	 Gideon,	 Nevvie,	 én	 és	 Alice.	 A	 feleségem.	 –	 Az
utolsó	szavaknál	Gideon	felé	fordult.

–	Hol	van	Alice?	–	kérdezte	Donny.
Metcalf	Gideonra	meredt.
–	Azt	hittem,	magával	van.
A	férfi	arcát	eltorzította	a	fájdalom.
–	Múlt	éjszaka	óta	nem	láttam.
–	 Hát	 én	 sem.	 –	 A	 vér	 kiszaladt	 Metcalf	 arcából.	 –	 Ha	 Alice	 eltűnt,

kinél	van	a	lányom?

*

Meggyőződésem,	hogy	jelenlegi	házinénim,	Abigail	Chivers	legalább
kétszáz	 éves,	 plusz-mínusz	 néhány	 hónap.	 Szerintem	 bárki	 így
gondolná,	 miután	 találkozik	 vele.	 Sosem	 láttam	 még	 máshogy,	 mint
fekete	ruhában	és	brossal	a	nyakában,	kontyban	összefogott	ősz	hajjal	és
szorosan	 összezárt	 ajkakkal,	 amelyek	 még	 vékonyabbra	 préselődnek,
valahányszor	 bedugja	 fejét	 az	 irodámba	 és	 csapkodni	 kezdi	 a
szekrényajtókat.	 Sétabotja	 a	 fejemtől	 alig 	 tíz	 centire	 csap	 le	 az
íróasztalra.

–	 Victor	 –	 jelenti	 be	 drámai	 hangon	 –,	 az	 ördög	 művét	 érzem	 a
levegőben.

–	Igazán?	–	Felemelem	a	fejem	az	asztallapról,	és	megnyalom	a	szám
szélét,	amit	cserepesnek	érzek.	–	Én	nem	érzek	mást,	csak	olcsó	piát.

–	Nem	tűrök	meg	semmilyen	törvénytelenséget	a…
–	Ebben	az	 évszázadban	már	nem	 törvénytelen,	Abby.	 –	 Felsóhajtok.

Tucatszor	 lefolytattuk	 ezt	 a	 vitát.	 Mondtam	 már,	 hogy	 Abigail	 nem



csupán	 absztinens,	 de	 öregkori	 demenciával	 küzd,	 és	 legalább	 olyan
gyakran	szólít	Lincoln	elnöknek,	mint	Victornak?	Amiből	persze	előnyt
is	 lehet	 kovácsolni.	 Akárhányszor	 közli	 velem,	 hogy	 kések	 a	 lakbérrel,
szemrebbenés	nélkül	emlékeztetem	rá,	hogy	már	kifizettem	a	hónapot.

Öreglányhoz	 képest	 meglepően	 virgonc.	 Botjával	 a	 kanapé	 párnáit
püföli,	még	a	mikróba	is	benéz.

–	Hol	van?
–	Mi	hol	van?	–	játszom	az	ostobát.
–	A	 sátán	könnyei.	A	korhelyek	kenyere.	A	zugital.	Tudom,	hogy	 itt

rejtegeti	valahol.
Felvillantom	felé	legártatlanabb	mosolyomat.
–	Hát	tennék	én	ilyet?
–	Victor	–	korhol	–,	ne	hazudjon	nekem.
Keresztet	rajzolok	a	szívem	fölé.
–	 Istenre	 esküszöm,	 ebben	 a	 szobában	 nincs	 pia.	 –	 Talpra	 állok,	 és

kitántorgok	 az	 irodámhoz	 kapcsolódó	 parányi	 fürdőbe,	 ahová	 csak	 egy
vécékagyló,	egy	mosdó	és	egy	porszívó	fér.	Becsukom	magam	mögött	az
ajtót,	 brunzolok	 egyet,	 azután	 felnyitom	 a	 vécétartály	 tetejét.
Kihalászom	az	előző	este	megkezdett	üveget,	és	lehúzok	egy	egészséges
kortyot,	amitől	nyomban	enyhülni	kezd	lüktető	fejfájásom.

Visszateszem	a	palackot	a	rejtekhelyére,	és	öblítek,	mielőtt	kinyitom
az	ajtót.	Abby	nem	tágít,	pedig 	nem	hazudtam	neki,	csak	kozmetikáztam
az	 igazságot.	 Ezt	 tanultam	 még	 régi	 életemben,	 amikor	 nyomozónak
képeztek	ki.

–	Hol	is	tartottunk?	–	kérdem	éppen,	amikor	megcsörren	a	telefon.
–	Az	italozásnál	–	feleli	vádló	hangon.
–	 Megdöbbent,	 Abby	 –	 felelem	 sunyi	 hangon.	 –	 Nem	 gondoltam,

hogy	ilyesminek	hódol.	–	Az	ajtó	felé	terelem,	miközben	tovább	csörög	a



telefon.	–	Mi	lenne,	ha	ezt	később	fejeznénk	be?	Egy	esti	itóka	mellett?	–
Kilököm	 az	 ajtón,	 hiába	 tiltakozik,	 azután	 megragadom	 a	 kagylót,	 és
bénázok	egy	sort.

–	Na	–	szólok	bele	a	kagylóba.
–	Mr.	Stanhope?
A	gyors	kármentés	dacára	újra	azt	érzem,	mintha	satuba	szorították

volna	a	fejemet.
–	Ja.
–	Virgil	Stanhope?
Ahogy	 eltelt	 egy	 év,	 azután	 kettő,	 azután	 öt,	 kezdtem	 ráeszmélni,

hogy	 Donny	 igazat	 mondott:	 ha	 egyszer	 egy	 szellem	 a	 zsaru	 mellé
szegődik,	 többé	nem	vakarhatja	 le	magáról.	 Én	 sem	 tudtam	 szabadulni
Alice	 Metcalftól,	 megszabadultam	 hát	 Virgil	 Stanhope-tól.	 Ostoba
módon	azt	hittem,	ha	mindent	elölről	kezdek,	új	ember	leszek	–	nem	kell
együtt	 élnem	 a	 bűntudattal	 és	 a	 megválaszolatlan	 kérdésekkel.	 Apám
háborús	 veteránként	 és	 egy	 kisváros	 polgármestereként	 mindvégig
sziklaszilárd	 jellemű,	 egyenes	 fickó	 maradt.	 Amikor	 kölcsön	 vettem	 a
nevét,	 azt	 reméltem,	 a	 jellemvonásainak	 egy	 része	 is	 átragad	 rám.	 Azt
gondoltam,	 olyan	 emberré	 válhatok,	 akiben	 mások	 megbíznak,
olyasvalaki	helyett,	aki	rendesen	elcseszte	az	életét.

Egészen	eddig 	a	pillanatig 	senki	sem	vont	kérdőre	emiatt.
–	Már	nem	–	mormolom,	és	lecsapom	a	telefont.	Az	irodám	közepén

állok,	 sajgó	 fejemre	 szorítom	 a	 kezem,	 de	még	 így	 is	 hallom.	 Akkor	 is
hallom,	 amikor	 visszatérek	 a	 fürdőbe	 és	 újra	 kihalászom	 a	 tartályból	 a
megkezdett	whiskyt;	akkor	is,	amikor	az	utolsó	cseppig 	felhajtom.

Sosem	 hallottam	 beszélni	 Alice	 Metcalfot.	 Öntudatlan	 állapotban
találtam	 rá,	 öntudatlanul	 feküdt	 a	 kórházban	 is,	 ahol	 meglátogattam,
mielőtt	 eltűnt,	 de	 amikor	 ott	 ül	 az	 íróasztalom	 túlsó	 felén	 és	 ítéletet



mond	felettem,	pontosan	azon	a	hangon	beszél,	amit	az	imént	hallottam
a	telefonban.

*

Egy	 olyan	 haláleset	 kivizsgálására	 küldtek	 a	 rezervátumba,	 ami	 a
rendőrséghez	 érkező	 hívás	 idején	 a	 legkevésbé	 sem	 tűnt	 gyanúsnak.
Azon	 a	 tíz	 évvel	 ezelőtti	 reggelen	 senkinek	 sem	 volt	 oka	 feltételezni,
hogy	Alice	Metcalf	vagy	a	gyermeke	eltűnt.	Elmehettek	akár	vásárolni	is,
hogy	áldott	tudatlanságukban	ne	is	sejtsék,	mi	történt	a	rezervátumban.
Vagy	 játszhattak	a	parkban.	Hívták	Alice-t	a	mobilján,	de	Thomas	maga
ismerte	 el,	 hogy	 sosem	 szokta	 magával	 vinni,	 míg	 munkájának
természete,	 az	 elefántok	 kognitív	 képességeinek	 tanulmányozása
gyakran	együtt	járt	azzal,	hogy	órákra	eltűnt	a	természetvédelmi	terület
mélyén.	 Ilyenkor	 –	 férje	 legnagyobb	 bosszúságára	 –	 sokszor
háromesztendős	lányukat	is	magával	vitte.

Reméltem,	 hogy	 végül	 felbukkan	 egy	 csésze	 kávéval,	 miután
kiugrott	 egy	 korai	 reggelire	 a	 Dunkin	 Donutsba,	 a	 kislánya	 pedig 	 egy
fánkot	majszolgat	majd.	Az	hiányzott	a	legkevésbé,	hogy	odakint	legyen,
ahol	a	hetedik	elefánt	még	szabadon	járt-kelt.

Bele	sem	mertem	gondolni,	akkor	mi	történhetett	velük.
Négy	 óra	 alatt	 a	 helyszínelők	 tíz	 dobozra	 való	 bűnjelet	 gyűjtöttek:

tökhéjakat	és	 száraz	 fűcsomókat;	 leveleket,	 rajtuk	 fekete	 foltokkal,	 amik
éppúgy	lehettek	kiszáradt	trágya	nyomai,	mint	rászáradt	véré.	Amíg	ők
a	 helyszínen	 dolgoztak,	 Gideonnal	 elkísértük	 Nevvie	 holttestét	 a
rezervátum	kapujáig .	Lassan	mozgott,	és	a	hangja	üresen	kongott,	mint
az	üstdob.	Zsaruként	elég	 tragédiát	 láttam	már	ahhoz,	hogy	ne	 tudjam
eldönteni:	ennyire	 lesújtotta	az	anyósa	halála,	vagy	épp	egy	Oscar-díjas
alakítást	látok.



–	Őszinte	részvétem	–	kondoleált	Donny.	–	Gondolom,	milyen	nehéz
ez	most	magának.

Gideon	 bólogatott,	 miközben	 a	 szemét	 törölgette.	 Tényleg	 úgy
festett,	mint	aki	megjárta	a	létező	összes	poklot.

–	Mióta	dolgozik	itt?	–	kérdezte	Donny.
–	Amióta	a	rezervátum	megnyitott.	Azelőtt	meg	egy	cirkuszban,	lent

délen.	Ott	 ismerkedtem	meg	a	feleségemmel.	Nevvie	szerezte	nekem	az
első	igazi	munkámat.	–	Hangja	elcsuklott	a	halott	nő	nevénél.

–	Korábban	is	látott	agresszívan	viselkedő	elefántokat?
–	 Hogy	 láttam-e?	 –	 kérdezett	 vissza	 Gideon.	 –	 Persze,	 még	 a

cirkuszban.	Itt	nem	sokat.	Néha	odacsaptak	a	farkukkal,	ha	egy	gondozó
megriasztotta	 őket.	 Egyszer	 az	 egyik	 kislány	 kibukott,	 amikor
meghallott	 egy	 csengőhangot,	 ami	 a	 cirkuszi	 csinnadrattára
emlékeztette.	Hallotta	már,	hogy	az	elefántok	 sosem	 felejtenek?	Hát,	 ez
igaz,	csak	nem	mindig 	jó	dolog…

–	 Akkor	 lehetséges,	 hogy	 valami	 felzaklatta	 az	 egyik…	 kislányt,	 és
emiatt	legázolta	az	anyósát?

Gideon	lesütötte	a	tekintetét.
–	Előfordulhat.
–	Nem	túl	biztos	a	dologban	–	jegyeztem	meg.
–	 Nevvie	 tudott	 bánni	 az	 elefántokkal.	 Nem	 volt	 valami	 nyeretlen

kezdő.	Ez	csak…	rossz	időzítés.
–	Mi	van	Alice-szel?	–	tettem	fel	a	kérdést.
–	Mi	van	vele?
–	Ő	is	tud	bánni	az	elefántokkal?
–	Alice	többet	tud	az	elefántokról,	mint	bárki,	akit	valaha	ismertem.
–	Látta	őt	a	múlt	éjjel?
Gideon	vetett	egy	pillantást	Donnyra,	mielőtt	visszafordult	hozzám.



–	Csak	úgy	magunk	közt?	Eljött	hozzám	segítséget	kérni.
–	Gondok	vannak	a	rezervátummal?
–	Nem,	 inkább	Thomasszal.	 Amióta	 a	 rezervátum	egyre	 több	pénzt

emészt	 fel,	 megváltozott.	 Kiszámíthatatlan,	 vad.	 Minden	 idejét	 az
irodában	tölti,	és	a	múlt	éjjel	tényleg 	ráijesztett	Alice-re.

Ráijesztett.	Mintha	vörös	kendőt	lengettek	volna	előttem.
Úgy	 éreztem,	 elhallgat	 valamit.	 Nem	 lepett	 meg	 a	 dolog:	 ha	 meg

akarta	 tartani	 az	 állását,	 nem	 kotyoghatta	 ki	 a	 főnöke	 magánéleti
gondjait.

–	Mondott	esetleg	valamit?	–	próbálkozott	Donny.
–	Valami	olyasmit,	hogy	biztos	helyre	akarja	vinni	Jennát.
–	Úgy	látom,	megbízott	magában.	Mit	szólt	ehhez	a	felesége?
–	A	 feleségem	eltávozott	–	 felelte	Gideon.	–	Nekem	már	csak	Nevvie

maradt,	ő	a	családom…	ő	volt	a	családom.
Megtorpantam,	 ahogyan	 közeledtünk	 a	 hatalmas	 istállóhoz.	 Hat

elefánt	kavargott	odabent,	fenyegetően,	akár	a	viharfelhők;	még	a	föld	is
rengett	 a	 talpunk	 alatt.	 Az	 a	 kényelmetlen	 érzésem	 támadt,	 hogy
minden	szavunkat	értik.

Amiről	eszembe	jutott	Thomas	Metcalf.
Donny	szembefordult	Gideonnal.
–	 Van	 bárki,	 aki	 maga	 szerint	 bántani	 akarta	 Nevvie-t?	 Mármint

ember?
–	 Ezek	 elefántok.	 Vadállatok,	 nem	 a	 házi	 kedvenceink.	 Bármi

történhetett.	–	Gideon	kinyújtotta	kezét	a	kerítés	fémrácsai	felé,	amint	az
egyik	elefánt	kidugta	közöttük	az	ormányát.	Az	elefánt	megszagolta	az
ujjait,	aztán	felkapott	egy	követ,	és	elhajította	felém.

Donny	elnevette	magát.
–	Nézd	már,	Virg.	Nem	tetszel	neki.



–	 Meg	 kell	 etetni	 őket.	 –	 Gideon	 besurrant,	 mire	 az	 elefántok
trombitálni	kezdtek,	mint	akik	tudják,	mi	következik.

Donny	 vállat	 vont,	 mielőtt	 továbbindult.	 Arra	 gondoltam:	 vajon	 én
vagyok	az	egyetlen,	akinek	feltűnt,	hogy	Gideon	igazából	nem	válaszolt
a	kérdésére?

*

–	 Menjen	 innen,	 Abby	 –	 kiabálom,	 legalábbis	 azt	 hiszem,	 hogy
kiabálom,	mert	 a	 nyelvem	mintha	 a	 tízszeresére	 dagadna	 a	 számban.	 –
Mondtam	már,	hogy	nem	iszom.

Szigorúan	véve	ez	igaz	is.	Éppen	nem	iszom.	Tökrészeg 	vagyok.
Házinénim	 csak	 tovább	 kopogtat,	 vagy	 egy	 légkalapács	 van	 a

fejemben.	 Akárhogy	 is,	 nem	 hallgat	 el,	 ezért	 feltornászom	 magam	 a
padlóról,	ahol	alighanem	elájultam,	és	feltépem	az	irodám	ajtaját.

Nem	 megy	 könnyen	 a	 fókuszálás,	 de	 az	 előttem	 álló	 személy
bizonyosan	nem	Abby.	Legfeljebb	százötven	magas,	fekete	hátizsákja	van,
és	 kék	 sálat	 visel	 a	 nyakában,	 amitől	 úgy	 néz	 ki,	mint	 Isadora	 Duncan
vagy	Frosty,	a	hóember.

–	Mr.	Stanhope?	–	hallom	a	hangját.	–	Virgil	Stanhope?

*

Thomas	 Metcalf	 asztalán	 mindenféle	 iratok	 hevertek,	 tele	 apró
jelekkel	és	számokkal,	mintha	valamilyen	titkos	nyelven	írták	volna	őket.
Az	egyiken	diagramot	is	láttam,	ami	nyolcszögletű	pókra	emlékeztetett,
ízelt	 lábakkal	 és	 karokkal.	 A	 főiskolán	 nem	 ez	 volt	 az	 erősségem,	 de
nekem	képleteknek	tűntek.	Amint	beléptünk,	Metcalf	sietve	összetekerte
a	lapokat.	Kiverte	a	víz,	pedig 	ennyire	azért	nem	volt	meleg	odakint.

–	Nincsenek	meg	–	ismételte	lázas	izgalommal.



–	Minden	tőlünk	telhetőt	elkövetünk,	hogy	megtaláljuk	őket…
–	Nem,	nem.	A	jegyzeteim.
Pályafutásom	során	talán	nem	jártam	túl	sok	bűnügyi	helyszínen,	de

akkor	 is	 furcsának	 találtam,	 hogy	 akinek	 eltűnt	 a	 felesége	 és	 a
kisgyermeke,	az	inkább	néhány	papírlap	miatt	aggódjon.

Donny	végigmérte	az	asztalon	tornyosuló	papírhegyeket.
–	Nincsenek	itt?
–	 Nyilvánvalóan	 nincsenek	 –	 csattant	 fel	 Metcalf.	 –	 Nyilvánvalóan

azokról	a	papírokról	beszélek,	amelyek	nincsenek	itt.
A	 lapokon	 ötletszerű	 sorrendben	 követték	 egymást	 a	 betűk	 és	 a

számok.	Lehettek	egy	számítógépes	program	kódjai,	vagy	akár	sátánista
ráolvasások.	Ugyanilyen	 írást	 láttam	korábban	a	 falon	 is.	Donny	 felvont
szemöldökkel	vetett	rám	egy	pillantást.

–	 A	 legtöbben	 ilyenkor	 az	 eltűnt	 családjuk	 miatt	 aggódnának,
tekintve,	hogy	az	éjszaka	egy	elefánt	megölt	valakit.

Metcalf	 tovább	 kutatott	 az	 iratok	 és	 könyvek	 között,	 balról	 jobb
oldalra	pakolta	és	magában	katalogizálta	őket.

–	 Pedig 	 ezerszer	 megmondtam	 neki,	 hogy	 ne	 vigye	 ki	 magával
Jennát…

–	Jennát?	–	ismételte	a	nevet	Donny.
–	A	lányomat.
Donny	láthatóan	habozott.
–	Sokat	veszekedtek	a	feleségével,	ugye?
–	Ezt	meg	ki	mondta	magának?	–	horkant	fel.
–	Gideon.	Azt	mondta,	az	éjjel	felzaklatta	Alice-t.
–	Én	zaklattam	fel	őt?	–	hördült	fel	Thomas.
Előreléptem,	ahogyan	Donnyval	korábban	megbeszéltük.
–	Elnézést,	használhatnám	a	mosdót?



Metcalf	a	folyosón	nyíló	kis	helyiség	felé	irányított.	Odabent	találtam
egy	elsárgult	és	bekeretezett	újságcikket	a	rezervátum	megnyitásáról.	A
képen	 Thomas	 és	 egy	 várandós	 asszony	 mosolygott	 a	 kamerába,	 a
háttérben	valamelyik	elefánttal.

Kinyitottam	a	gyógyszeres	szekrényt,	hogy	beletúrjak	a	ragtapaszok,
Neosporinok,	 Bactine-ok	 és	 Advilok	 közé.	 Három	 vényre	 kapható
orvosságot	 találtam,	 valamennyin	 Thomas	 nevével.	 Prozac,	 Abilify,
Zoloft.	Antidepresszánsok.

Ha	 hihettünk	 annak,	 amit	 Gideon	 mondott	 a	 kedélyingadozásairól,
logikusnak	tűnt,	hogy	Thomas	ilyen	erős	gyógyszereket	szedjen.

Leöblítettem	a	vécét.	Mire	visszatértem	az	irodába,	Metcalf	már	úgy
járkált,	mint	egy	ketrecbe	zárt	tigris.

–	 Tényleg	 nem	 akarom	 megmondani,	 nyomozó,	 hogyan	 végezze	 a
munkáját	 –	hadarta	 éppen	 –,	 de	 én	 itt	 sértett	 fél	 vagyok,	 nem	az,	 aki	 a
sérelmet	 okozta.	 Eltűnt	 a	 lányommal	 és	 az	 életem	munkájával.	 Nem	 őt
kellene	keresnie	ahelyett,	hogy	engem	vallat?

Előreléptem.
–	Miért	vinné	el	magával	a	kutatási	anyagát?
Visszarogyott	a	székébe.
–	Mert	már	korábban	is	megtette.	Számtalanszor.	Betört	az	irodámba,

hogy	 megszerezze	 a	 jegyzeteimet.	 –	 Szétterítette	 asztalán	 a	 hosszú
tekercset.	 –	 Ez	 nem	 juthat	 ki	 ebből	 a	 szobából,	 uraim,	 de	 nagy	 áttörés
előtt	 állok	 az	 emlékezetkutatás	 területén.	 Tudjuk,	 hogy	 az	 emlékek
képlékenyek,	 mielőtt	 rögzülnek	 az	 amigdalában,	 és	 a	 kutatásom	 azt	 is
bizonyítja,	 hogy	 valahányszor	 felidézzük	 őket,	 visszatérnek	 ebbe	 a
változékony	formába.	Ez	azt	 jelzi,	hogy	az	emlékezetvesztésre	valójában
az	 emlékek	 előkeresése	 után	 kerülhet	 sor,	 amennyiben	 valamilyen
vegyület	 blokkolja	 az	 amigdala	 fehérjeszintézisét…	 Képzeljük	 csak	 el,



hogy	gyógyszerek	segítségével	évekkel	később	kitörölhetjük	agyunkból
a	 traumás	 emlékeket.	 Ez	 teljesen	 új	 távlatot	 nyitna	 a	 poszttraumás
stressz	 kezelésében;	 Alice	 gyászmunkával	 kapcsolatos	 kutatásai	 pedig
inkább	tűnnének	hókuszpókusznak,	semmint	igazi	tudománynak.

Donny	a	válla	felett	visszanézett	rám.	Dilis,	formálták	némán	az	ajkai.
–	És	a	lánya,	dr.	Metcalf?	Hol	volt,	amikor	nekitámadt	a	feleségének?
–	 Aludt	 –	 felelte	 megtört	 hangon.	 Elfordult	 tőlünk,	 hogy

megköszörülje	 a	 torkát.	 –	 Számomra	 napnál	 világosabb,	 hogy	 a
feleségem	 egyetlen	 helyen	 biztosan	 nincs,	 mégpedig 	 itt	 az	 irodámban,
ami	felvet	egy	fontos	kérdést:	maguk	miért	vannak	még	itt?

–	 Stanhope	 hadnagy	 –	 mondta	 nyájas	 hangon	 Donny	 –,	 szólna	 a
helyszínelőknek,	 hogy	 lassan	 végeznénk?	 Addig 	 én	 felteszek	 még
néhány	kérdést	dr.	Metcalfnak.

Bólintottam,	miközben	eldöntöttem	magamban,	hogy	Donny	Boylan
a	legpechesebb	rendőr	a	világon.	Kiszállunk	egy	balesethez,	amiben	egy
elefánt	 agyontapossa	 a	 gondozóját,	 erre	 ő	 felderít	 egy	 házastársi
perpatvart	 egy	 dilinyós	 és	 a	 felesége	 között,	 aminek	 eredményeként
immár	 két	 eltűnt	 személlyel	 és	 talán	 egy	 emberöléssel	 is	 számolnunk
kell.	 Elindultam	 a	 terület	 felé,	 ahol	 a	 helyszínelők	 még	 most	 is	 a
hasznavehetetlen	 bűnjeleket	 katalogizálták,	 amikor	 hirtelen	 minden
szőrszál	meredezni	kezdett	a	tarkómon.

Amikor	 megfordultam,	 a	 hetedik	 elefánt	 meredt	 rám	 a	 nagyon
vékony,	mobil	elektromos	kerítés	túlsó	feléről.

Ilyen	 távolságból	óriásinak	 tűnt.	Fülei	a	 fejéhez	 lapultak,	ormánya	a
földet	 csapkodta.	 Homlokának	 előreugró,	 csontos	 részén	 elszórtan
szőrszálak	 nőttek.	 Barna	 szeme	 élettelin	 csillogott.	 Amikor	 tülkölni
kezdett,	riadtan	hátrahőköltem,	dacára	a	köztünk	húzódó	kerítésnek.

Újra	 trombitált,	 ezúttal	 még	 hangosabban,	 azután	 elfordult	 és



elindult.	Majd	néhány	 lépés	után	megállt,	hogy	visszanézzen	rám.	Még
kétszer	tette	ugyanezt.

Mintha	csak	arra	várna,	hogy	kövessem.
Amikor	 nem	 mozdultam,	 az	 elefánt	 visszatért.	 Ezúttal	 óvatos

mozdulattal	 átnyúlt	 az	 elektromos	 kerítés	 drótjai	 között.	 Éreztem	 az
ormánya	végéből	fújtató	forró	levegőt;	szalma-	és	porszag	csapott	meg.
Visszafojtottam	a	 lélegzetem,	ő	pedig 	megérintette	az	arcomat,	 lágyan,
akár	egy	sóhaj.

Ezúttal,	 amikor	újra	elindult,	követtem	a	kerítés	 túlsó	 felén,	míg	az
elefánt	egy	éles	fordulat	nyomán	távolodni	kezdett.	A	völgy	felé	tartott,
s	mielőtt	eltűnt	a	szemem	elől,	még	egyszer	visszanézett	rám.

A	gimiben	 sokszor	 lerövidítettük	 az	utat,	 és	 átvágtunk	a	 legelőkön.
Villanypásztorok	 vették	 körül	 őket,	 de	 mi	 felugrottunk,	 elkaptuk	 a
drótot,	 és	 átlendültünk	 felette.	 Amíg	 a	 lábunk	 nem	 érintette	 a	 földet,
nem	csapott	meg	minket.

Szaladni	 kezdtem	 a	 drót	 felé.	 Az	 utolsó	 pillanatban	 a	 cipőm
megcsúszott,	 és	 a	 kezem	 elzsibbadt	 az	 áramütéstől.	 Felbuktam,
meghemperegtem	a	porban,	azután	feltápászkodtam,	és	tovább	futottam
a	hely	felé,	ahol	eltűnni	láttam	az	elefántot.

Úgy	száz	méter	után	meg	is	találtam.	Egy	nő	teste	felett	állt.
–	 Szent	 szar	 –	 suttogtam,	mire	 az	 elefánt	 felmordult.	Ahogy	 tettem

egy	 lépést	 előre,	 kilőtt	 az	 ormánya,	 eltalált	 a	 vállamon	 és	 leterített.
Kétségkívül	figyelmeztetésnek	szánta;	ha	azt	akarja,	áthajít	a	rezervátum
túlsó	végébe.

–	Hé,	 kislány	 –	 szólítottam	meg	halkan,	miközben	 végig 	 a	 szemébe
néztem.	 –	 Látom,	 hogy	 vigyázol	 rá,	 de	 hidd	 el,	 én	 is	 csak	 ezt	 akarom.
Muszáj	egy	kicsit	közelebb	engedned.	Esküszöm,	rendbe	fog	jönni.

Ahogy	 beszéltem,	 az	 elefánt	 egész	 testében	 kezdett	 ellazulni.



Hátraszegett	 fülei	 lassan	 előrerebbentek;	 ormányát	 felcsavarta	 a	 nő
mellkasa	 felett.	 Olyan	 finom	 mozdulattal,	 amit	 sosem	 feltételeztem
volna	 egy	 ilyen	 ormótlan	 állattól,	 felemelte	 roppant	 lábát,	 és	 arrébb
lépett	a	testtől.

Abban	a	pillanatban	értettem	meg.	Akkor	 tudatosult	bennem,	miért
alapította	meg	Metcalf	ezt	a	rezervátumot,	és	Gideon	miért	nem	az	egyik
ilyen	 teremtményt	 hibáztatta	 az	 anyósa	 haláláért.	 Már	 tudtam,	 miért
akarta	 Thomas	 megérteni	 az	 elefántagy	 működését.	 Éreztem	 valamit,
amit	 nem	 tudok	 pontosan	 megfogalmazni	 –	 nemcsak	 kapcsolódást	 és
hihetetlen	 összetettséget,	 de	 valamiféle	 egyenlőséget	 is,	 mintha
mindketten	tudnánk,	hogy	ugyanazon	az	oldalon	állunk.

Biccentettem	 az	 elefántnak,	 és	 Istenre	 esküszöm,	 hogy
visszabiccentett.

Talán	 naiv	 voltam,	 talán	 szimplán	 idióta,	 de	 letérdeltem	 az	 állat
mellett,	elég 	közel	ahhoz,	hogy	ha	akar,	könnyedén	eltaposhasson,	amíg
kitapintom	 az	 asszony	 pulzusát.	 Alvadt	 vér	 tapadt	 a	 fejbőréhez;	 arca
elszíneződött	és	felpüffedt.	Teljes	mozdulatlanságban	hevert,	de	még	élt.

–	 Köszönöm	 –	 fordultam	 az	 elefánthoz.	 A	 látottak	 ellenére	 nem
kételkedtem	 benne,	 hogy	 a	 nőt	 oltalmazta,	 de	 mire	 felnéztem,	 már
eltűnt,	némán	visszavonult	a	kis	völgyet	szegélyező	fügefák	mögé.

Karomra	 vettem	 a	 testet,	 és	 visszaindultam	 a	 helyszínelők	 felé.
Dacára	 annak,	 amit	 Thomas	 Metcalf	 mondott,	 Alice	 nem	 szökött	 el	 a
lányával	vagy	a	becses	feljegyzéseivel.	Itt	volt	velem.

*

Egyszer,	az	egyik	görbe	estén	azt	hallucináltam,	hogy	a	Mikulással	és
egy	 egyszarvúval	 pókerezem.	 Folyton	 csaltak.	 Hirtelen	 az	 orosz	maffia
rontott	be	a	szobába,	hogy	nekiessen	a	Mikulásnak,	én	meg	rohantam	és



felmásztam	a	tűzlépcsőn,	mielőtt	engem	is	elkaptak	volna.	Az	egyszarvú
velem	menekült,	és	amikor	felértünk	a	tetőre,	azt	mondta,	ugorjak	le	és
repüljek.	Ennél	a	résznél	tartottam,	amikor	a	telefonom	felébresztett,	és
ott	 találtam	 magam	 a	 párkányon,	 ahol	 kibaszott	 Pán	 Pétert	 akartam
játszani.	 Istennek	 legyen	 hála,	 nem	 sikerült.	 Aznap	 reggel	 az	 összes
maradék	piát	kiborítottam	a	mosdóba.

Három	napig 	egy	kortyot	se	ittam.
Ebben	 az	 időszakban	 egyik	 új	 ügyfelem	 azzal	 bízott	 meg,	 hogy

készítsek	 fényképeket	 a	 férjéről,	 aki	 szerinte	 megcsalta	 őt	 egy	 másik
nővel.	 A	 férfi	 hétvégeken	 órákra	 eltűnt,	 elmondása	 szerint	 csak
leugrott	 a	 szerszámboltba,	 de	 soha	 nem	 vett	 semmit.	 Elkezdte
törölgetni	 az	 üzeneteit	 a	 mobiljáról.	 Egészen	más	 emberré	 vált,	 mint
akihez	az	asszony	annak	idején	hozzáment.

Akkor	 szombaton	 követtem	 a	 fickót,	 nem	 máshová,	 mint	 egy
állatkertbe.	 Egy	 lánnyal	 volt,	 meg	 kell	 hagyni	 –	 aki	 úgy	 négyéves
lehetett.	 A	 kölyök	 odaszaladt	 az	 elefántok	 kerítéséhez,	 nekem	 pedig
azonnal	eszembe	jutottak	az	állatok	a	rezervátumból,	ahogyan	szabadon
barangoltak	 a	 végtelen	 térben,	 nem	 egy	 betonból	 öntött	 vályúban
szorongtak.	 Az	 elefánt	 előre-hátra	 ringott,	 mintha	 olyan	 zenére
mozogna,	amit	csak	ő	hall.

–	Nézd,	apu	–	kiáltott	a	kislány.	–	Táncol!
–	Egyszer	láttam	egy	elefántot,	amelyik	az	ormányával	meghámozta

a	 narancsot	 –	 vetettem	 oda	 hétköznapi	 hangon,	 miközben	 magamban
felidéztem	 a	 látogatást,	 amit	 a	 gondozó	 halála	 után	 a	 rezervátumban
tettem.	 Ez	 is	 Olive	 trükkjei	 közé	 tartozott:	 addig 	 görgette	 az	 apró
gyümölcsöt	 hatalmas	 talpa	 alatt,	 amíg	 megrepedt,	 azután	 az
ormányával	 gondosan	 lehántotta	 a	 héját.	 Biccentettem	 a	 férfinak,
megbízóm	férjének.	Történetesen	tudtam,	hogy	nincsen	gyermekük.



–	Aranyos	srác	–	jegyeztem	meg.
–	 Igen	 –	 felelte	 azzal	 a	 rajongással,	 ami	 nagyon	 is	 indokolt	 egy

csecsemő	 esetében,	 de	 nem	 akkor,	 ha	 a	 gyermekünk	 már	 betölti	 a
négyet.	Kivéve	persze,	ha	az	ember	csak	nemrég	tudta	meg,	hogy	apa.

Haza	kellett	mennem	és	elmondanom	az	ügyfélnek,	hogy	a	férje	nem
hetyeg	 egy	másik	nővel,	 viszont	 van	 egy	 egész	 élete,	 amiről	 ő	 semmit
sem	tud.

Csoda,	hogy	aznap	éjjel	az	öntudatlan	Alice	Metcalfról	álmodtam,	és
arról	 az	 ígéretről,	 amit	 az	 elefántnak	 tettem,	 de	 sosem	 tartottam	 be?
Esküszöm,	rendbe	fog	jönni.

Na,	eddig 	tartott	a	józanságom.

*

Nem	 emlékszem	 minden	 részletre	 abból	 a	 nyolc	 órából,	 ami	 Alice
Metcalf	 előkerülése	 után	 pergett	 le,	 de	 rövid	 idő	 alatt	 nagyon	 sok
minden	 történt.	 A	 nőt	 mentővel,	 még	 mindig 	 eszméletlen	 állapotban
szállították	 be	 a	 helyi	 kórházba.	 Megkértem	 az	 őt	 kísérő	 mentősöket,
hogy	azonnal	értesítsenek,	ha	magához	térne.	Addig 	mi	megkerestük	a
szomszéd	 városok	 rendőreit	 azzal,	 hogy	 segítsenek	 átfésülni	 az
elefántrezervátumot,	 mert	 még	 ekkor	 sem	 tudhattuk,	 nincs-e	 odakint
Alice	 Metcalf	 lánya.	 Kilenc	 körül	 beugrottunk	 a	 kórházba,	 csak	 hogy
megtudjuk:	a	nő	még	mindig 	ki	van	ütve.

Azt	 gondoltam,	 gyanúsítottként	 őrizetbe	 kellene	 vennünk	Thomast,
de	 Donny	 szerint	 ezt	 nem	 tehettük	 meg,	 miután	 nem	 tudtunk
semmilyen	 általa	 elkövetett	 bűncselekményről.	 Azt	 mondta,	 meg	 kell
várnunk,	 amíg	 Alice	magához	 tér	 és	 elmondja,	mi	 történt,	 akkor	majd
megtudjuk,	 van-e	 Thomasnak	 bármi	 köze	 a	 nő	 fejsérüléséhez,	 a	 kölyök
eltűnéséhez	vagy	Nevvie	halálához.



Még	a	kórházban	vártuk,	hogy	a	nő	magához	 térjen,	amikor	Gideon
pánikba	 esve	 telefonált.	 Húsz	 perccel	 később	 a	 társaságában	 tértünk
vissza	a	rezervátumba,	ahol	zseblámpáink	táncoló	fényében	a	mezítlábas
és	 fürdőköpenyt	 viselő	 Thomas	 Metcalf	 láncot	 próbált	 keríteni	 egy
elefánt	mellső	lábai	köré,	míg	az	állat	rémülten	próbált	szabadulni.	Egy
kutya	ugatott	és	a	fogait	csikorgatta	a	férfira,	próbálta	leállítani.	Amikor
Metcalf	belerúgott	a	bordáiba,	az	állat	nyüszítve	kúszott	arrébb.

–	 Csak	 néhány	 perc	 kell,	 amíg	 bejuttatom	 az	 U	 0126-ot	 a
szervezetébe…?

–	Nem	tudom,	mi	az	ördögöt	csinál	–	csóválta	a	fejét	Gideon	–,	de	mi
errefelé	nem	szoktuk	megláncolni	az	elefántokat.

Az	 állatok	 talpai	 dübörögtek	 a	 porban,	 a	 földön	 végigszaladó
rázkódás	felkúszott	a	lábszáramon.

–	El	kell	vinniük	 innen	–	mormolta	Gideon	–,	mielőtt	még	kárt	 tesz
az	elefántban.

Vagy	fordítva,	gondoltam.
Egy	órába	telt,	amíg	lebeszéltük	Thomast,	és	Gideon	további	harminc

perc	után	került	csak	elég	közel	a	halálra	vált	állathoz,	hogy	leszedhesse
róla	a	láncot.	Megbilincseltük	Metcalfot,	ami	a	látottak	alapján	nagyon	is
indokoltnak	 tűnt,	 majd	 bevittük	 a	 Boone-tól	 száz	 kilométernyire	 délre
eső	pszichiátriai	klinikára.	Útközben	egy	 időre	elment	a	 térerőnk,	ezért
csak	 egy	 órával	 később	 kaptuk	 meg	 az	 üzenetet,	 hogy	 Alice	 Metcalf
magához	tért.

Akkor	már	tizenhat	órája	dolgoztunk	egyfolytában.
–	 Holnap	 –	 döntötte	 el	 Donny.	 –	 A	 legelső	 dolgunk	 lesz,	 hogy

kikérdezzük.	Most	egyikünk	sincs	abban	az	állapotban.
Hát	így	követtem	el	életem	legnagyobb	hibáját.
Valamikor	hajnali	kettő	és	hat	óra	között	Alice	kijelentkezett	a	Mercy



Kórházból,	hogy	örökre	eltűnjön	a	föld	színéről.

*

–	Mr.	Stanhope?	–	kérdi.	–	Virgil	Stanhope?
Amikor	 kinyitom	 az	 ajtót,	 a	 kölyök	 vádló	 hangon	 ejti	 a	 nevemet,

mintha	valami	nemi	úton	terjedő	betegség	 lenne.	Azonnal	bekapcsol	az
önvédelmi	reflexem.	Nem	vagyok	Virgil,	már	jó	hosszú	ideje	nem.

–	Összekeversz	valakivel.
–	Sosem	gondolkodott	el	azon,	mi	történt	Alice	Metcalffal?
Közelebbről	 is	 megvizsgálom	 az	 arcát,	 ami	 az	 elfogyasztott

piamennyiségnek	köszönhetően	még	mindig 	elmosódik	előttem.	Azután
hunyorogni	kezdek.	Csakis	hallucináció	lehet.

–	Menj	innen!	–	mordulok	rá.
–	 Nem,	 amíg	 be	 nem	 ismeri,	 hogy	 maga	 az	 a	 fickó,	 aki	 tíz	 évvel

ezelőtt	eszméletlen	állapotban	kórházba	vitte	az	anyámat.
Mintegy	varázsütésre	kijózanodom.	Már	 tudom,	ki	áll	 előttem.	Nem

Alice,	és	nem	is	egy	hallucináció.
–	Jenna!	Te	vagy	a	lánya.
A	 fény,	 ami	 felragyog	 a	 lány	 arcán,	 hasonlít	 arra,	 amit	 a	 templomi

festményeken	látni;	amitől	az	ember	szíve	is	megsajdul.
–	Mesélt	rólam?
Alice	 Metcalf	 természetesen	 nem	 mesélt	 senkiről.	 Nem	 volt	 a

kórházban,	 amikor	 másnap	 reggel	 visszamentem,	 hogy	 felvegyem	 a
vallomását.	 A	 nővér	 csak	 annyit	 tudott,	 hogy	 a	 saját	 kérésére
elbocsátották,	s	hogy	említett	egy	Jenna	nevű	személyt.

Donny	ezzel	bizonyítva	 látta,	hogy	Gideon	története	megáll	a	 lábán.
Eszerint	Alice	Metcalf	mégiscsak	elszökött	a	lányával,	és	tekintve,	hogy	a
férjénél	elmentek	otthonról,	ez	tekinthető	boldog	befejezésnek	is.	Donnyt



már	 csak	 két	 hét	 választotta	 el	 a	 nyugdíjtól,	 és	 tudtam,	 hogy	 le	 akarja
tudni	a	lezáratlan	ügyeket	–	beleértve	a	New	England	Rezervátum	halott
gondozójának	 ügyét	 is.	 Baleset	 volt,	 Virgil,	 bizonygatta	 együttérző
hangon,	amikor	erősködtem,	hogy	ássunk	a	dolog	mélyére.	Alice	Metcalf
nem	gyanúsított.	Még	csak	nem	is	eltűnt	személy,	amíg	valaki	be	nem	jelenti	az
eltűnését.

Márpedig 	 senki	 sem	 jelentette.	 Amikor	 én	próbáltam,	 beleütköztem
Donnyba,	 aki	 közölte	 velem,	 hogy	 ha	 jót	 akarok	 magamnak,	 annyiban
hagyom	a	dolgot.	Amikor	azzal	vádoltam,	hogy	szerintem	rosszul	kezeli
az	ügyet,	Donny	lehalkította	a	hangját.

–	Rég	nem	én	kezelem	–	jegyezte	meg	titokzatosan.
Egy	évtizeden	át	nem	tudtam	eltenni	magamban	ezt	az	ügyet.
Erre	most,	 tíz	évvel	később	 itt	áll	előttem	a	bizonyíték,	hogy	Donny

Boylannek	mindvégig 	igaza	volt.
–	Szent	 szar	–	dörgölöm	meg	a	halántékom.	–	Ezt	nem	hiszem	el.	 –

Hagyom	kitárulni	az	ajtót,	hogy	Jenna	besétálhasson,	majd	elfintorodjon
a	 padlón	 heverő	 összegyűrt	 gyorskajás	 dobozoktól	 és	 az	 állott
füstszagtól.	 Reszkető	 kézzel	 húzom	 elő	 a	 cigarettát	 az	 ingzsebemből,
hogy	rágyújtsak.

–	Tudja,	hogy	az	halálos	méreg?
–	Csak	nem	elég	gyors.	–	Mélyen	magamba	szívom	a	nikotinlöketet.

Esküszöm,	sokszor	ez	az	egyetlen,	ami	segít	átvészelni	a	napot.
Jenna	lecsap	az	asztalra	egy	húszdollárost.
–	 Próbálja	 összeszedni	 magát,	 legalább	 arra	 a	 kis	 időre,	 amíg

felbérelem.
Elnevetem	magam.
–	 Ezért	 kár	 volt	 összetörnöd	 a	 malacperselyt,	 kislány.	 Ha	 eltűnt	 a

kutyád,	 ragassz	 ki	 felhívást.	Ha	 a	 barátod	 dobott	 egy	 dögösebb	 csajért,



tömd	 ki	 a	 melltartódat	 és	 tedd	 féltékennyé.	 Ez	 a	 tanácsom,	 méghozzá
ingyen,	amilyen	rendes	tag	vagyok.

A	szeme	se	rebben.
–	Azzal	bízom	meg,	hogy	fejezze	be	a	munkáját.
–	Mi?
–	Meg	kell	találnia	az	anyámat.

*

Van	valami	az	ügy	kapcsán,	amiről	még	senkinek	sem	beszéltem.
A	 New	 England	 Rezervátumban	 bekövetkezett	 haláleset	 másnapja,

ahogyan	 várni	 lehetett,	 felért	 egy	 PR-katasztrófával:	 Thomas	 Metcalf
bedrogozva	 feküdt	 egy	 pszichiátriai	 klinikán,	 a	 felesége	 ismeretlen
helyre	 távozott,	 így	 Gideon	 maradt	 az	 egyetlen	 gondozó,	 miközben
maga	a	rezervátum	csődbe	ment	és	fizetésképtelenné	vált,	amiről	immár
az	 egész	 világ 	 tudott.	 Nem	 jött	 több	 élelem	 az	 elefántoknak,	 nem	 jött
több	 szalma.	Az	 ingatlant	nyilván	 lefoglalta	a	bank,	ám	ahhoz,	hogy	ez
megtörténhessen,	ki	kellett	telepíteni	a	lakókat	–	akik	fejenként	két	és	fél
tonnát	nyomtak.

Nem	 könnyű	 új	 otthont	 találni	 hét	 felnőtt	 elefántnak,	 Gideon
azonban	 Tennessee-ben	 nőtt	 fel,	 és	 ismert	 egy	 Elefántrezervátumnak
nevezett	 helyet	 Hohenwaldban.	 Itt	 belátták,	 hogy	 vis	 maior	 van,	 és
készen	 álltak	 mindent	 megtenni	 a	 New	 Hampshire-i	 állatokért.
Beleegyeztek,	 hogy	 az	 elkülönítőben	 helyezik	 el	 az	 elefántokat,	 amíg
nem	építenek	nekik	új	otthont.

Azon	 a	héten	 egy	másik	ügy	 is	 landolt	 az	 asztalomon,	 egy	 tizenhét
éves	 gyerekcsőszé,	 aki	 miatt	 agykárosodás	 ért	 egy	 hat	 hónapos
csecsemőt.	 Belevetettem	 magam	 a	 munkába,	 és	 próbáltam	 rávenni	 a
gyanúsítottat	–	egy	szőke	pompomlányt	vakító	 fehér	mosollyal	–,	hogy



vallja	 be:	 megrázta	 a	 csecsemőt.	 Így	 történhetett,	 hogy	 Donny
búcsúztatójának	napján	még	az	asztalomnál	ültem,	amikor	megérkezett
a	szakértői	jelentés	Nevvie	halálával	kapcsolatban.

Előre	tudtam,	mi	áll	benne	–	a	gondozó	halála	véletlen	baleset,	oka	az
elefánt	 által	 kifejtett	 külső	 erőbehatás	 –,	 mégis	 azon	 kaptam	 magam,
hogy	 átböngészem	 a	 szöveget,	 az	 áldozat	 szívének,	 agyának,	 májának
tömegéről	olvasok.	Az	utolsó	oldalon	sorolták	fel	a	bűnjeleket,	amelyeket
magán	az	áldozaton	találtak.

Közöttük	egy	vörös	hajszálat.
Felkaptam	 a	 jelentést,	 és	 leszaladtam	 vele	 a	 földszintre,	 ahol	 a

papírcsákós	Donny	éppen	elfújta	a	gyertyákat	egy	 fél	golflabda	 formájú
tortán.

–	Donny	–	súgtam	oda	neki	–,	beszélnünk	kell.
–	Most?
Kivonszoltam	a	folyosóra.
–	Nézd	meg!
Kezébe	nyomtam	a	szakértői	 jelentést,	és	 figyeltem,	ahogyan	átfutja

az	eredményeket.
–	Azért	 rángattál	ki	 a	búcsúbulimról,	hogy	megossz	velem	valamit,

amit	eddig 	is	tudtam?	Mondtam	már	neked,	Virge,	szállj	le	a	témáról.
–	Az	a	hajszál.	A	vörös.	Nem	az	áldozaté.	Ő	szőke	volt.	Ez	azt	 jelenti,

hogy	talán	dulakodtak	egymással.
–	Vagy	valaki	spórol	a	hullazsákokkal.
–	Biztosan	tudom,	hogy	Alice	Metcalfnak	vörös	a	haja.
–	 Ahogyan	 hatmillió	 másik	 embernek	 az	 Államokban.	 De	 még	 ha

történetesen	Alice	Metcalfé	is,	akkor	mi	van?	A	két	nő	ismerte	egymást,
közeli	 kapcsolatban	 álltak.	 Ez	 csak	 annyit	 bizonyít,	 hogy	 kontaktusba
kerültek	 egymással.	 Törvényszéki	 orvoslás	 kezdőknek.	 –	 Résnyire



szűkítette	a	szemét.	–	Hadd	adjak	neked	egy	tanácsot.	Egy	nyomozónak
se	hiányzik,	hogy	a	körlete	a	feje	tetejére	álljon.	Két	napja	Boone	jámbor
polgárai	 még	 attól	 rettegtek,	 hogy	 az	 elefántok	 álmukban
agyontapossák	őket.	Most	végre	kezdenek	 lenyugodni	a	kedélyek,	hogy
az	 elefántokat	 elviszik.	 Alice	 Metcalf	 alighanem	 Miamiban	 sütteti	 a
hasát,	 és	 álnéven	 óvodába	 járatja	 a	 kölykét.	 Ha	 elkezded	 hangoztatni,
hogy	 talán	mégsem	baleset	 történt,	 csak	 újra	 felborzolod	 a	 kedélyeket.
Ha	patadobogást	hallasz,	Virgil,	az	jó	eséllyel	csak	egy	ló,	nem	zebra.	Az
emberek	 olyan	 zsarukat	 akarnak,	 akik	 megóvják	 őket	 a	 bajtól,	 nem
olyanokat,	akik	keresik	maguknak	a	bajt.	Jó	nyomozó	akarsz	lenni?	Akkor
felejtsd	el	Supermant,	legyél	inkább	istenverte	Mary	Poppins.

Megpaskolta	 a	 hátamat,	 és	 elindult,	 hogy	 újra	 csatlakozzon	 a
búcsúbuli	vendégeihez.

–	Mit	 akartál	mondani?	 –	 kiáltottam	 utána.	 –	 Amikor	 azt	mondtad,
hogy	már	nem	te	kezeled	az	ügyet?

Donny	 megtorpant,	 elnézett	 az	 őt	 éltető	 munkatársak	 felé,	 azután
megragadta	a	karom,	és	elrángatott	a	másik	irányba,	ahol	véletlenül	sem
hallgathattak	ki	bennünket.

–	 Elgondolkodtál	 már	 azon,	 hogy	 miért	 nem	 kapta	 fel	 a	 sajtó	 az
ügyet?	Ez	itt	nyavalyás	New	Hampshire,	ahol	soha	nem	történik	semmi.
Ha	valami	kicsit	is	gyanús,	arra	úgy	rárepülnek,	mint	döglégy	a	szarra.
Hacsak	–	tette	hozzá	–	nálunk	befolyásosabb	emberek	le	nem	állítják	őket.

Akkoriban	még	hittem	az	igazságban,	a	rendszer	működésében.
–	Azt	mondod,	hogy	a	főnökök	átnyúltak	feletted?
–	Idén	választások	lesznek,	Virge.	A	kormányzót	nem	szavazzák	meg

újra	 azon	 az	 alapon,	 hogy	 leszorította	 a	 bűncselekmények	 számát,	 ha
közben	 egy	 gyilkos	 szabadon	 járkál	 Boone-ban.	 –	 Felsóhajtott.	 –
Ugyanarról	 a	 kormányzóról	 beszélünk,	 aki	 megnövelte	 a	 rendőrség



büdzséjét,	 hogy	 többek	 között	 te	 is	 álláshoz	 juthass.	 Hogy	miközben	 a
közösséget	véded,	odafent	ne	azon	agyaljanak,	hogy	a	nyugdíjalapodnak
utaljanak	 vagy	 golyóálló	mellényt	 vegyenek.	 –	 Egyenesen	 a	 szemembe
nézett.	 –	 Most	 már	 látod,	 hogy	 nem	 is	 olyan	 egyszerű	 helyesen
cselekedni,	igaz?

Elnéztem	 Donnyt,	 ahogyan	 visszaindult.	 Nem	 csatlakoztam	 a
murihoz,	 inkább	 visszatértem	 az	 asztalomhoz,	 és	 kiszabadítottam	 a
szakértői	 jelentés	 utolsó	 oldalát	 a	 kapocsból.	 Négyrét	 hajtottam,	 és
belecsúsztattam	a	zakóm	zsebébe.

A	jelentés	többi	részét	betettem	Nevvie	Ruehl	lezárt	aktájába,	azután
rátértem	 a	 megrázott	 csecsemő	 ügyére.	 Két	 nappal	 később	 Donny
hivatalosan	is	visszavonult,	a	pompomlány	pedig 	vallomást	tett.

Az	 elefántok,	 mint	 hallottam,	 jól	 beilleszkedtek	 Tennessee-ben.	 A
rezervátum	 földjét	 eladták:	 fele	 állami	 tulajdonban	 maradt,	 fele	 az
ingatlanfejlesztőké	 lett.	 Miután	 minden	 adósságot	 kiegyenlítettek,	 az
alapítvány	pénzének	maradékát	 egy	ügyvéd	kezelte,	 ez	 fedezte	Thomas
Metcalf	gondozásának	költségeit	 is.	A	feleség	sosem	jelent	meg,	hogy	a
részét	követelje.

Hat	hónappal	ezután	nyomozóvá	léptettek	elő.	Az	ünnepség	reggelén
felvettem	 az	 egyetlen	 jó	 öltönyöm,	 és	 az	 éjjeliszekrényem	 fiókjából
kivettem	 a	 jelentés	 kitépett	 oldalát,	 hogy	 a	 mellényzsebembe
tuszkoljam.

Emlékeztetnem	kellett	rá	magam,	hogy	nem	vagyok	hős.

*

–	Újra	eltűnt?
–	 Mi	 az,	 hogy	 újra?	 –	 Jenna	 az	 íróasztalommal	 szemközti	 széket

foglalja	el,	és	maga	alá	húzza	a	lábait.



Ennyi	 legalább	 áttör	 az	 agyamat	 borító	 ködön.	 Elnyomom	 a
cigarettámat	egy	koszos	csészében.

–	Nem	veled	szökött	el?
–	 Miután	 tíz	 éve	 nem	 láttam	 –	 válaszol	 Jenna	 –,	 nemmel	 kell

felelnem.
–	Várj,	várj!	–	rázom	a	fejem.	–	Mi	van?
–	Maga	az	utolsó,	aki	látta	az	anyámat	–	magyarázza	Jenna.	–	Amikor

bevitte	 a	 kórházba.	Aztán	 ő	 eltűnt,	magának	meg	nem	volt	 annyi	 esze,
hogy	azt	 tegye,	 amit	 bármelyik	 zsaru	kómában	 is	megtett	 volna.	Hogy
utána	menjen.

–	Nem	volt	okom	utána	menni.	Az	elbocsátását	kérte	a	kórházból.	A
felnőttek	naponta	csinálnak	ilyet…

–	Fejsérülése	volt…
–	 A	 kórház	 nyilván	 másképp	 látta,	 ha	 egyszer	 engedte	 távozni,

máskülönben	 megsértette	 volna	 a	 betegvédelmi	 szabályzatot.	 Miután
nekik	nem	okozott	gondot	elengedni,	és	mástól	sem	hallottunk	kifogást,
azt	feltételeztük,	hogy	rendben	van,	és	elszökött	veled.

–	Akkor	miért	nem	vádolták	emberrablással?
Megvonom	a	vállam.
–	Az	apád	hivatalosan	sosem	jelentette	az	eltűnését.
–	 Talán	 túlságosan	 lefoglalta	 az	 elektrosokk,	 amit	 a	 terápiája

részeként	kapott.
–	Ha	nem	az	anyáddal	voltál,	ki	viselte	gondodat	ennyi	éven	át?
–	A	nagymamám.
Akkor	nála	hagyta	Alice	a	gyermekét.
–	És	ő	miért	nem	jelentette	az	anyád	eltűnését?
A	lány	arca	kipirul.
–	Túl	kicsi	voltam,	hogy	emlékezzek	rá,	de	ő	azt	mondja,	egy	héttel	a



mamám	 eltűnése	 után	 elment	 a	 rendőrségre.	 Ahogy	 látom,	 abból	 sem
lett	semmi.

Igazat	 mond?	 Nem	 emlékszem,	 hogy	 bárki	 is	 hivatalosan
bejelentette	volna	Alice	Metcalf	eltűnését,	de	talán	nem	is	velem	beszélt
–	 talán	 éppen	 Donnyt	 találta	 meg.	 Nem	 lepne	 meg,	 ha	 Alice	 Metcalf
anyját	 elküldték	 volna,	 amikor	 segítséget	 kért,	 vagy	 ha	 Donny
szándékosan	 eldugta	 volna	 az	 aktát,	 hogy	 ne	 találkozzak	 vele,	 mert
tudta:	ezt	már	nem	hagynám	annyiban.

–	A	 lényeg,	 hogy	meg	 kellett	 volna	 keresnie	 –	mutat	 rá	 Jenna.	 –	 S
mivel	nem	tette,	tartozik	nekem	ennyivel.

–	Miből	gondolod,	hogy	egyáltalán	meg	lehet	találni?
–	Nem	halt	meg.	–	Jenna	belenéz	a	szemembe.	–	Azt	tudnám.	Érezném.
Ha	 mindig 	 kaptam	 volna	 egy	 százdollárost,	 amikor	 azt	 hallottam,

hogy	 valaki	 az	 utolsó	 pillanatig 	 reménykedett	 egy	 eltűnt	 személy
felbukkanásában,	 míg	 végül	 csak	 a	 földi	 maradványai	 kerültek	 elő…
legalábbis	Macallan	whiskyt	vedelnék,	nem	JD-t.	Mégis	azt	kérdem:

–	Nem	 lehet,	hogy	 csak	azért	nem	 jött	 vissza,	mert	nem	akart?	 Egy
csomó	ember	elölről	kezdi…

–	Mint	maga?	–	néz	a	szemem	közé.	–	Victor?
–	Hát	igen	–	ismerem	el.	–	Ha	teljesen	elszaródik	az	ember	élete,	még

mindig	könnyebb	újrakezdeni.
–	A	mamám	nem	csak	úgy	döntött,	hogy	valaki	más	lesz	–	erősködök.

–	Szerette	az	életét.	És	sosem	hagyott	volna	el	engem.
Nem	 ismerem	 Alice	Metcalfot,	 de	 tudom,	 hogy	 kétféleképpen	 lehet

élni:	 ahogy	 Jenna,	 amikor	 görcsösen	 kapaszkodunk	 valamibe,	 nehogy
elveszítsük,	 és	 ahogy	 én,	 amikor	 az	 ember	 mindent	 és	 mindenkit
faképnél	 hagy,	 mielőtt	 azoknak	 esélye	 lenne	 faképnél	 hagyni	 őt.
Akárhogy	is,	csalódás	a	vége.



Lehetséges,	 hogy	 Alice	 felismerte:	 a	 házassága	 menthetetlen,	 már
csak	 idő	 kérdése,	 hogy	 magával	 rántsa	 a	 kölyköt	 is.	 Talán	 hozzám
hasonlóan	bedobta	a	törülközőt,	mielőtt	még	többet	veszített	volna.

Beletúrok	a	hajamba.
–	Nézd,	 senki	 sem	hallja	 szívesen,	hogy	az	 anyja	 talán	miatta	 lépett

le,	 de	 azt	 tanácsolom,	 hogy	 dolgozd	 fel.	 Raktározd	 el	 a	 többi
igazságtalanság	 közé,	 mint	 hogy	 a	 Kardashianek	 híresek{4},	 a	 szép
embereket	gyorsabban	kiszolgálják	az	étteremben,	és	hogy	a	kölyök,	aki
az	élete	árán	se	 tudna	korcsolyázni,	mégis	bekerül	a	hokicsapatba,	csak
mert	az	apja	az	edző.

Jenna	bólint,	mégis	ezt	mondja:
–	S	ha	azt	mondom,	bizonyítani	tudom,	hogy	nem	szabad	akaratából

távozott?
Egy	 nyomozó	 leadhatja	 a	 jelvényt,	 de	 az	 ösztöneitől	 nem	 szabadul

meg	ilyen	könnyen.	A	karomon	meredezni	kezdenek	a	szőrszálak.
–	Mit	tudsz?
A	 kölyök	 a	 hátizsákjába	 nyúl,	 és	 elővesz	 egy	 tárcát.	 Egy	 koszos,

megfakult,	repedezett	bőrtárcát	nyújt	felém.
–	Felfogadtam	egy	médiumot,	akivel	ezt	találtuk.
–	 Ezt	most	 nem	mondod	 komolyan.	 –	 Fejfájásom	 újult	 erővel	 indul

rohamra.	–	Egy	médiumot?
–	Mielőtt	csalónak	kiáltaná	ki,	ő	megtalált	valamit,	amit	a	maga	egész

helyszínelő	csapatának	sem	sikerült.	–	Figyeli,	ahogyan	felnyitom	a	tárca
csatját,	 ahogyan	 átlapozom	 a	 hitelkártyákat	 és	 a	 vezetői	 engedélyt.	 –
Fent	 volt	 egy	 fán,	 a	 rezervátum	 területén	 –	 teszi	 hozzá.	 –	 Nem	messze
attól	a	helytől,	ahol	eszméletlen	állapotban	rátaláltak	a	mamámra…

–	 Honnan	 tudod,	 hol	 találtak	 rá	 eszméletlen	 állapotban?	 –	 kérdem
éles	hangon.



–	Serenity	mondta.	A	médium.
–	 Akkor	 jó.	 Már	 azt	 hittem,	 valami	 kevésbé	 megbízható	 forrásból

származik.
–	 Különben	 pedig 	 –	 folytatja	 zavartalanul	 –,	 mindenfélével	 be	 volt

temetve,	 amiből	 a	 madarak	 fészket	 csinálnak	 maguknak.	 –	 Kiveszi	 a
kezemből,	és	előhúzza	belőle	az	egyetlen	fényképet,	ami	még	úgy-ahogy
felismerhető.	Fakó,	sárga	és	gyűrött,	de	így	is	felismerem	egy	mosolygó
kisbaba	fogatlan	száját.

–	Az	én	vagyok	–	árulja	el	Jenna.	–	Ha	örökre	sorsára	akarná	hagyni	a
gyerekét,	nem	tartana	meg	róla	legalább	egy	képet?

–	 Rég	 feladtam,	 hogy	 megértsem,	 mit	 miért	 tesznek	 az	 emberek.
Ami	 meg	 a	 tárcát	 illeti,	 nem	 bizonyít	 semmit.	 Szökés	 közben	 is
elveszíthette.

–	Hogy	utána	a	kismadarak	felrepítsék	a	fa	tetejére?	–	Jenna	megrázza
a	fejét.	–	Vajon	ki	tette	oda?	És	miért?

Azonnal	arra	gondolok:	Gideon	Cartwright.
Semmi	okom	gyanakodni	a	fickóra;	fogalmam	sincs,	miért	éppen	az

ő	 neve	 ugrik	 be.	 Amennyire	 tudom,	 visszatért	 Tennessee-be	 az
elefántokkal,	és	azóta	is	boldogan	él,	ha	meg	nem	halt.

Ugyanakkor	 Gideon	 volt	 az	 is,	 akivel	 Alice	 állítólag	 megosztotta
gajra	ment	házasságának	részleteit.	S	akinek	meghalt	az	anyósa.

Ez	elvezet	a	következő	feltételezéshez.
Ha	 Nevvie	 Ruehl	 mégsem	 balesetben	 halt	 meg,	 ahogy	 azt	 Donny

Boylan	el	akarta	hitetni	velem?	Ha	Alice	ölte	meg	Nevvie-t,	és	dugta	el	a
tárcáját	 egy	 fán,	 hogy	 áldozatnak	 tüntesse	 fel	 magát	 –	 azután	 pedig
elmenekült,	mielőtt	gyanúsítottként	szóba	kerülhetett	volna?

Az	 asztal	 túloldalán	 ülő	 lányra	 nézek.	 Nagyon	 vigyázz,	 mit	 kívánsz,
Jenna!



Ha	még	 lenne	 lelkiismeretem,	nyilván	gyötörne,	amiért	segítek	egy
kölyöknek	megkeresni	az	anyját,	miközben	gyanítom,	hogy	köze	lehet	a
gondozó	 megöléséhez,	 de	 mint	 mondtam:	 cinkelt	 kártyákkal	 játszom.
Meghagyom	 a	 lányt	 a	 hitében,	 hogy	 az	 egész	 nem	 egy	 gyanúsított,
csupán	egy	eltűnt	 személy	 felkutatásáról	 szól.	 S	 ezzel	 talán	 szívességet
is	 teszek	 neki.	 Tudom,	 mire	 képesek	 az	 elvarratlan	 szálak	 az	 ember
életében.	Minél	 hamarabb	 tudja	meg	 az	 igazat	 –	 bármi	 is	 legyen	 az	 –,
annál	hamarabb	léphet	tovább.

Felé	nyújtom	a	kezem.
–	Metcalf	kisasszony,	hadd	köszöntsem	az	ügyfeleim	körében.



ALICE

Kiterjedt	tanulmányokat	folytattam	az	emlékezés	terén,	de	nem	találtam
ennél	 jobb	hasonlatot	a	működésére:	 képzeljük	el	 az	 agyat	úgy,	mint	 a
testünk	központi	iktatóját.	Minden	tapasztalat,	ami	aznap	ér	bennünket,
egy-egy	 dosszié,	 amit	 későbbi	 iktatásra	 egy	 íróasztalra	 helyeznek.	 Az
adminisztrátor,	 aki	 éjszakai	 műszakban	 dolgozik,	 hogy	 amíg	 mi
alszunk,	rendet	 tegyen	ebben	a	káoszban,	az	agyunk	hippokampusznak
nevezett	részlege.

A	 hippokampusz	 fogja	 ezeket	 a	 dossziékat,	 és	 logikus	 helyeken
elraktározza	 őket.	 Egy	 emlék	 arról,	 hogy	 veszekedtünk	 a	 férjünkkel?
Remek,	helyezzük	el	a	közelmúltból	 származó	 többi	hasonló	 tapasztalat
közé.	 Egy	 tűzijáték?	 Lássuk	 el	 hivatkozással	 azokra	 a	 július	 negyedikei
partikra,	 amiken	 korábban	 vettünk	 részt.	 Az	 adminisztrátor	 igyekszik
olyan	 helyre	 tenni	 az	 emléket,	 ahol	 a	 lehető	 legtöbb	 hasonló	 jellegű
eseményt	őrizzük,	hogy	megkönnyítse	ezzel	a	későbbi	emlékezést.

Mégis	 előfordul,	 hogy	 egyszerűen	 nem	 emlékszünk	 valamire.
Mondjuk,	elmegyünk	egy	meccsre,	és	valaki	később	megemlíti,	hogy	két
sorral	mögöttünk	egy	sárga	ruhás	nő	végig 	zokogott,	mi	pedig 	semmit
sem	tudunk	az	egészről.	Ez	csakis	két	okból	történhet	meg.	Az	incidenst
vagy	 soha	 nem	 küldték	 be	 iktatásra	 (a	 mérkőzésre	 figyeltünk,	 nem	 a
környezetünkben	síró	nőkre),	vagy	a	hippokampusz	elszúrta	az	iktatást,
és	olyan	helyre	tette	az	emléket,	ahol	semmi	keresnivalója	–	mondjuk,	a
szomorú	nőt	összekapcsolta	a	dadánkkal,	aki	szintén	sárga	ruhát	viselt	–,
itt	pedig 	soha	nem	találjuk	meg.



Mindenkivel	 előfordult	 már,	 hogy	 olyan	 korábban	 megismert
személyekről	 álmodott,	 akikről	 szinte	 semmit	 sem	 tud,	 akiknek	 a	 neve
akkor	 sem	 jutna	 eszébe,	 ha	 az	 élete	 múlna	 rajta.	 Ilyenkor	 teljességgel
kiszámíthatatlan	 úton	 jutunk	 el	 az	 emlékhez,	 ami	 kicsit	 olyan,	mintha
elásott	kincset	találnánk.

A	 rutinszerű	 cselekedetek,	 amelyeket	 a	 hippokampusz	 újra	 és	 újra
iktat,	 egyetlen	 nagy	 átlátható	 kapcsolati	 hálót	 alkotnak.	 A	 londoni
taxisofőrökről	 bebizonyították,	 hogy	 az	 átlagosnál	 nagyobb	 a
hippokampuszuk,	 miután	 rengeteg	 helyhez	 kötődő	 információt	 kell
eltárolniuk	 –	 azt	 viszont	 nem	 tudjuk,	 hogy	 már	 ezzel	 a	 nagyméretű
hippokampusszal	 jönnek-e	 a	 világra,	 vagy	 a	 szerv	 a	 használat	 során
erősödik	meg,	ahogyan	a	súlyemeléssel	edzett	izmok.

Vannak	 emberek,	 akik	 nem	 képesek	 felejteni,	 míg	 a	 poszttraumás
stressztől	 szenvedő	 betegeknek	 kisebb	 a	 hippokampusza,	 mint	 az
átlagembernek.	 Egyes	 kutatók	 szerint	 a	 kortodoidok	 (stresszhormonok)
visszafejlődést	 okoznak	 a	 hippokampuszban,	 ami	 memóriazavarokat
okoz.

Az	elefántok	ezzel	szemben	jól	fejlett	hippokampusszal	rendelkeznek.
Hallani	a	mondást,	hogy	az	elefánt	sosem	felejt,	és	szerintem	ez	igaz	is.
Kenyában,	az	Amboseliben,	a	kutatók	felvételről	hívóhangokat	játszottak
le	annak	bizonyítására,	hogy	a	kifejlett	nőstény	elefántok	száznál	is	több
egyedet	 képesek	 megkülönböztetni.	 Amikor	 a	 hívások	 olyan	 csordától
származtak,	 amelyekhez	 kötődtek,	 a	 kísérletben	 részt	 vevő	 elefántok	 a
saját	hívásukkal	 feleltek	rá.	Amikor	a	hangok	egy	 ismeretlen	csordához
kötődtek,	közelebb	húzódtak	egymáshoz,	és	elhátráltak.

Lett	 ennek	 a	 kísérletnek	 egy	 merőben	 szokatlan	 eredménye	 is.
Lefolytatása	során	elpusztult	az	egyik	idősebb	nőstény,	akinek	a	hangját
szintén	 rögzítették.	 A	 hívást	 három	 hónappal	 a	 halála	 után	 játszották



vissza,	majd	23	hónappal	később	ismét.	A	családja	mindkét	alkalommal	a
saját	 hívásával	 felelt,	 és	megközelítette	 a	 hangszórót,	 ami	 nem	 csupán
ingerfeldolgozásra	 vagy	 emlékezésre	 utal,	 de	 absztrakt	 gondolkodásra
is.	 Az	 elpusztult	 elefánt	 rokonai	 nemcsak	 a	 hívóhangra	 emlékeztek,	 de
egy	 pillanatra,	 amíg	 közelebb	 léptek	 a	 hangszóróhoz,	 abban	 is
reménykedtek,	hogy	életben	találják	őt.

Ahogy	a	nőstény	elefánt	 egyre	 idősebb	 lesz,	úgy	 javul	 a	memóriája.
Végtére	is,	a	családja	tőle	vár	minden	információt,	valóságos	négy	lábon
járó	 adattár,	 aki	 az	 egész	 csorda	 szempontjából	 fontos	 döntéseket	 hoz.
Hol	 fogunk	 enni?	 Hol	 fogunk	 inni?	 Hogyan	 fogunk	 vizet	 találni?
Veszélyes	 itt	 lenni?	 Iain	 Douglas	 Hamilton	 munkája	 igazolta,	 hogy	 az
elefántcsapásokat	 nem	 csupán	 a	 csordák	 véletlenszerű	 mozgása
határozza	meg;	ez	a	jól	kiszámított	egyenes	vonal	csak	akkor	kanyarodik
el,	ha	az	állatok	biztonsága	megköveteli.	Mintha	az	elefántok	tudnák,	hol
vannak	védve	és	hol	vannak	kitéve	az	orvvadászoknak,	az	általuk	ismert
veszélyes	helyeken	éjszaka	és	sietve	haladnak	át,	hogy	mielőbb	elérjék	a
kitaposott	utat.	A	mátriárka	olyan	útvonalakat	 is	 ismerhet,	amiket	még
nem	 használtak	 a	 csorda	 –	 és	 az	 ő	 –	 életében,	 valahogy	 mégis	 bele
vannak	kódolva	az	emlékezetébe.

Az	 elefántokkal	 kapcsolatos	 kedvenc	 történetem	 a	 dél-afrikai
Pilanesbergből	 származik,	 ahol	kutatásokat	végeztem	a	doktorimhoz.	A
kilencvenes	 években	 a	 dél-afrikai	 elefántpopuláció	 kordában	 tartására
rengeteget	 mustráltak:	 a	 vadőrök	 kilőtték	 a	 csorda	 felnőtt	 egyedeit,	 a
borjakat	pedig 	átköltöztették	olyan	helyekre,	ahol	nagyobb	szükség	volt
elefántokra.	A	fiatalok	sajnos	traumaként	élték	meg	mindezt,	s	nem	úgy
viselkedtek,	 ahogyan	 elvárták	 tőlük.	 Egy	 csapat	 átköltöztetett	 elefánt
Pilanesbergben	 sem	 tudta,	 hogyan	 funkcionáljon	 egységes	 csordaként.
Mátriárka	kellett	nekik,	 aki	 vezette	őket,	 ezért	 egy	Randall	Moore	nevű



amerikai	 idomár	 Pilanesbergbe	 hozott	 két	 felnőtt	 nőstényt,	 akiket
évekkel	 korábban	 küldtek	 az	 Államokba,	 miután	 a	 Kruger	 Nemzeti
Parkban	tartott	mustra	során	elárvultak.

A	 fiatal	 elefántok	 azonnal	 elfogadták	Notcht	 és	 Feliciát	 (ezt	 a	 nevet
adtuk	 két	 nevelőanyjuknak).	 Két	 csorda	 alakult	 ki,	 majd	 eltelt	 tizenkét
év.	 Azután	 egy	 tragikus	 balesetben	 Feliciát	 megharapta	 egy	 víziló.	 Az
állatorvosnak	 többször	 is	 ki	 kellett	 tisztítania	 és	 be	 kellett	 kötöznie	 a
sebet,	 amíg	 az	 gyógyult,	 de	 egyetlen	 alkalommal	 sem	 altathatta	 el
Feliciát.	 Egy	 elefántot	 egy	 hónapban	 csak	 háromszor	 lehet	 elkábítani,
különben	 az	 M99-es	 altatószer	 szintje	 túl	 magas	 lesz	 a	 szervezetében.
Nemcsak	 Felicia	 egészsége	 forgott	 kockán	 –	 ha	 ő	 meghal,	 alighanem
újra	veszélybe	kerül	az	egész	csorda.

Ekkor	jutott	eszünkbe	az	elefántok	emlékezete.
Az	 idomár,	 aki	 egy	 évtizeddel	 korábban	 dolgozott	 a	 két	 elefánttal,

azóta	 nem	 találkozott	 velük,	 hogy	 szabadon	 bocsátották	 őket	 a
rezervátumban.	Randall	kész	örömmel	eljött	Pilanesbergbe	segíteni;	vele
követtük	 a	 két	 csordát,	 ami	 ekkorra	 az	 idős	 nőstény	 sérülése	 miatt
átmenetileg 	egyesült.

–	 Ott	 vannak	 az	 én	 kislányaim!	 –	 kiáltott	 fel	 Randall	 boldogan,
amikor	a	 terepjáró	megállt	 a	 csorda	előtt.	 –	Owala!	Durga!	–	 szólogatta
őket.

Mi	 csak	 Notchként	 és	 Feliciaként	 ismertük	 őket,	 de	 mindkét
élemedett	 hölgy	megfordult	 Randall	 hangjára,	 ő	 pedig 	 olyat	 tett,	 amit
senki	 sem	 tett	 az	 ingatag,	 szeszélyes	 pilanesbergi	 csordával:	 kiszállt	 a
terepjáróból,	és	elindult	feléjük.

Akkor	 már	 tíz	 éve	 dolgoztam	 vadon	 élő	 elefántokkal.	 Vannak
csordák,	amelyeket	meg	lehet	közelíteni	gyalogosan,	mert	megszokták	a
kutatók	és	a	járműveik	jelenlétét,	megbíznak	bennünk,	de	még	ilyenkor



is	 nagyon	 oda	 kell	 figyelni.	 Ez	 a	 csorda	 egyáltalán	 nem	 szokott	 az
emberhez,	 sőt,	még	 stabil	 csordának	 sem	 lehetett	mondani.	Az	 idősebb
elefántok	azonnal	 fújni	 is	kezdtek	Randallre,	akiben	ugyanolyan	kétlábú
szörnyeteget	 láttak,	 amilyen	 az	 anyjukkal	 végzett,	 a	 két	 mátriárka
azonban	 közelebb	 jött.	 Durga	 –	Notch	 –	 Randall	 felé	 indult,	 kidugta	 az
ormányát	 és	 gyengéden	 a	 karjára	 fonta.	 Azután	 visszanézett	 ideges
nevelt	 gyermekeire,	 akik	 még	 most	 is	 a	 dombgerincen	 fújtattak	 és
pufogtak.	Újra	visszafordult	Randallhez,	még	egyszer	trombitált,	azután
elszaladt	a	kicsinyeivel.

Randall	hagyta	elmenni,	mielőtt	a	másik	mátriárkához	fordult.
–	Owala…	térdre.
Az	 általunk	 Feliciaként	 ismert	 elefánt	 előrelépett,	 letérdelt,	 és

engedte,	 hogy	Randall	 felmásszon	 a	hátára.	 Jóllehet	 tíz	 éve	nem	került
ilyen	közvetlen	kapcsolatba	az	emberrel,	nemcsak	emlékezett	Randallre,
mint	 az	 idomárára,	 de	 eszébe	 jutottak	 a	 betanított	 parancsok	 is.	 Nem
kellett	 elaltatni,	 egyszerűen	 követte	 Randall	 utasításait:	 megállt,
felemelte	a	lábát	és	megfordult,	ami	lehetővé	tette	az	állatorvos	számára,
hogy	 lekaparja	 a	 gennyet	 a	 fertőzött	 területről,	 kitisztítsa	 a	 sebet,	 és
beadja	az	antibiotikumot.

Jóval	 azután,	 hogy	 a	 sebesülése	 begyógyult,	 és	 jóval	 azután,	 hogy
Randall	 visszatért	 a	 hazájába,	 cirkuszi	 állatokat	 idomítani,	 Felicia	még
mindig	szedett-vedett	csordáját	vezette	Pilanesbergben.	Bármely	kutató
és	 mindenki	 más	 szemében	 olyan	 lehetett,	 mint	 akármelyik	 vadon	 élő
afrikai	elefánt.

Miközben	ő	valahol	az	agya	legmélyén	még	pontosan	emlékezett	rá,
ki	volt	azelőtt.



JENNA

Van	egy	másik	emlékem	is	az	anyámról,	ami	a	naplójába	lejegyzett	egyik
beszélgetéshez	 kötődik	 –	 egyetlen	 kézzel	 írott	 laphoz,	 rajta	 olyan
szövegfoszlányokkal,	amelyeket	valamiért	nem	akart	elfelejteni.	Talán	én
is	 ezért	 emlékszem	 ennyire	 tisztán;	 ezért	 tudom	 megtölteni	 élettel	 a
szavakat,	mintha	egy	film	peregne	a	szemem	előtt.

A	 földön	 fekszik,	 a	 feje	 apám	 ölében.	 Beszélgetnek,	 míg	 én	 a
százszorszépek	 fejét	 tépdesem.	 Nem	 figyelek	 rájuk,	 de	 agyam	 egy
részének	rögzítenie	kell	mindent,	másként	nem	hallanám	még	most	is	a
szitakötőket,	 a	 szüleim	 közt	 ide-oda	 pattogó	 szavakat.	 A	 hangok	 úgy
emelkednek	és	süllyednek,	akár	egy	papírsárkány	farka.

Apa:	 El	 kell	 ismerned,	 Alice,	 hogy	 bizonyos	 állatok	 hisznek	 a	 tökéletes
párkapcsolatban.

Anya:	Duma.	Üres	és	ócska	duma.	Bizonyítsd	be,	hogy	a	természetben	külső
környezeti	behatás	nélkül	is	létezhet	monogámia.

Apa:	A	hattyúk.
Anya:	Túl	egyszerű.	És	nem	is	igaz!	A	feketehattyúk	negyede	csalja	a	párját.
Apa:	A	farkasok.
Anya:	 Tudjuk	 róluk,	 hogy	 párosodnak	 más	 farkasokkal,	 ha	 a	 társukat

kizárják	a	falkából,	vagy	az	nem	képes	szaporodni.	Ez	biológiai	szükségszerűség,
nem	igaz	szerelem.

Apa:	 Kellett	 nekem	 egy	 tudósba	 beleszeretnem!	 A	 te	 szemedben	 még	 a
Valentin-napi	szívek	is	pitvarokra	vannak	osztva.

Anya:	Már	az	is	bűn,	ha	valaki	tényszerűen	gondolkodik?



Megfordul,	 és	 a	 földhöz	 szegezi	 apámat;	 most	 ő	 kerül	 fölülre,	 és	 a
haja	 belelóg	 apám	 arcába.	 Mintha	 csak	 birkóznának,	 de	 mindketten
mosolyognak.

Anya:	Tudtad,	hogy	a	keselyűk	rátámadnak	arra	a	társukra,	akit	hűtlenségen
kapnak?

Apa:	Rám	akarsz	ijeszteni?
Anya:	Csak	mondom.
Apa:	A	gibbonok.
Anya:	Ne	már!	Mindenki	tudja,	hogy	a	gibbonok	hűtlenek.
Apám	hempereg	egyet,	most	ő	kerül	felülre,	lenéz	rá.
Apa:	Mezei	pockok.
Anya:	Csak	az	agyukban	felszabaduló	oxitocin	és	vazopresszin	miatt.	Ez	nem

szerelem,	kémiai	reakció.
Apám	lassan	elvigyorodik.
Anya:	 Tudod,	 most,	 hogy	 jobban	 belegondolok…	 létezik	 egy	 teljesen

monogám	állatfaj.	Az	ördöghalak	hímje	 tizedakkora,	mint	álmai	nője.	Követi	 az
illatát,	megharapja,	és	addig	lóg	rajta,	amíg	beleolvad	és	a	teste	eggyé	válik	vele.
Egy	életre	párosodnak,	bár	ez	az	élet	csak	rövid	ideig	tart	a	hím	számára.

Apa:	Én	is	hagynám,	hogy	felfalj.
Megcsókolja	anyát.
Apa:	Felszívódnék	az	ajkaidon	át.	Tudod,	hol.
Amikor	felkacagnak,	mintha	konfetti	hullna	az	égből.
Anya:	Rendben,	ha	ez	kell	hozzá,	hogy	egyszer	és	mindenkorra	hanyagold	a

témát…
Egy	 ideig 	nem	beszélnek.	A	 földhöz	 simul	 a	 tenyerem.	Láttam	már,

ahogyan	 Maura	 néhány	 centire	 a	 föld	 fölé	 emelte	 a	 lábát,	 majd	 lassan
előre-hátra	mozgatta,	mintha	egy	láthatatlan	követ	görgetne.	Anyám	azt
mondja,	 hogy	 amikor	 ezt	 csinálja,	 hallja	 a	 többi	 elefántot;	 akkor	 is



beszélnek	 egymással,	 ha	 mi	 nem	 halljuk.	 Belegondolok,	 hogy	 most	 a
szüleim	is	ezt	csinálják:	hangok	nélkül	beszélnek.

Amikor	 újra	 hallom	 apám	 hangját,	 olyan,	 mint	 egy	 túlfeszített
gitárhúr,	nem	lehet	megkülönböztetni	a	zenét	és	a	sírást.

Apa:	Tudod,	hogyan	választ	magának	párt	a	hím	pingvin?	Keres	egy	tökéletes
követ,	és	odaadja	a	nősténynek,	akire	szemet	vetett.

Apró	kavicsot	ad	anyámnak,	aki	szorosan	a	markába	zárja.

*

Anyám	 botswanai	 időkből	 származó	 naplóbejegyzései	 tele	 vannak
adatokkal:	a	Tuliban	nyomon	követett	elefántcsaládok	nevei	és	mozgása;
a	 párzási	 időszakok	 és	 a	 borjak	 születési	 dátumai;	 órákra	 lebontott
feljegyzések	 olyan	 állatok	 viselkedéséről,	 amelyeket	 nem	 érdekelt,	 ha
megfigyelték	őket,	vagy	csak	nem	tudtak	róla.	Elolvasok	mindent,	de	az
elefántok	helyett	a	kezet	látom,	ahogyan	a	sorokat	rója.	Vajon	görcsöltek
az	 ujjai?	Megkeményedett	 a	 bőre	 a	 ceruzától?	 Ugyanúgy	 rendszerezem
az	 anyámmal	 kapcsolatos	 részleteket,	 ahogyan	 ő	 katalogizálta	 a
megfigyeléseit	 –	 a	 legapróbb	 momentumokból	 rakom	 ki	 az	 összképet.
Belegondolok:	 vajon	 őt	 is	 ugyanúgy	 bosszantotta,	 hogy	 csak	 lopott
pillantások	 jutnak	 neki,	 sosem	 a	 teljes	 misztérium?	 Szerintem	 a	 tudós
munkája	az,	hogy	kitöltse	a	hézagokat	egy	hipotézissel,	ami	csupán	szép
szó	a	hitbéli	ugrásra.	Én,	ahogy	elnézem	a	kirakós	játékot,	csak	az	egyetlen
hiányzó	darabot	látom.

Kezdem	azt	hinni,	hogy	Virgil	is	így	érez.	Ez	alighanem	sokat	elárul
mindkettőnkről.

Amikor	 azt	 mondja,	 hogy	 elvállalja	 a	 munkát,	 nem	 igazán	 bízom
benne.	Nehéz	hinni	egy	olyan	fickónak,	aki	annyira	másnapos,	hogy	már
attól	 agyvérzést	 kap,	 ha	 megpróbálja	 felvenni	 a	 zakóját.	 Nem	 nagyon



tehetek	mást,	mint	 próbálom	 elérni,	 hogy	 később	 is	 emlékezzen	 erre	 a
beszélgetésre,	 ehhez	 azonban	 ki	 kell	 csalogatnom	 az	 irodájából	 és
józanul	kell	tartanom.

–	 Miért	 nem	 beszélgetünk	 inkább	 egy	 kávé	 mellett?	 –	 vetem	 fel.	 –
Útban	idefelé	láttam	egy	bisztrót.

A	slusszkulcsát	keresi,	de	ez	nem	történhet	meg.
–	Maga	részeg	–	közlöm	vele.	–	Én	vezetek.
Vállat	 von,	 nem	 is	 tiltakozik	 –	 amíg	 ki	 nem	 lépünk	 az	 épületből	 és

meg	nem	látja,	ahogy	kilakatolom	a	biciklimet.
–	Ez	meg	mi	a	szar?
–	Ha	nem	 ismeri	 fel,	 akkor	 részegebb,	mint	 hittem.	 –	 Felpattanok	 a

nyeregbe.
–	 Amikor	 azt	 mondtad,	 hogy	 vezetsz	 –	 mormolja	 Virgil	 –,	 autóra

gondoltam.
–	Tizenhárom	vagyok	–	mutatok	rá	a	tényre,	majd	a	bicikli	vázára.
–	Most	hülyülsz?	Hol	vagyunk,	1972-ben?
–	 Felőlem	 futhat	 is	 mellettem,	 ha	 akarja,	 de	 azzal	 a	 fejfájással,	 ami

magának	lehet,	inkább	választanám	az	Egyes	Számú	Ajtót.
Így	 érkezünk	 meg	 a	 bisztróhoz	 oly	 módon,	 hogy	 Virgil	 Stanhope

széttett	lábakkal	ül	a	biciklim	vázán,	amíg	én	felállva	tekerek.
Keresünk	magunknak	egy	bokszot.
–	Hogyhogy	nem	tettek	ki	falragaszokat?	–	kérdem.
–	Mi?
–	 Falragaszokat.	 Az	 anyám	 képével.	 Miért	 nem	 foglalt	 el	 az

akciócsoport	egy	koszos	motelszobát	és	állított	 fel	 egy	vészközpontot	a
hívások	fogadására?

–	Mondtam	már	–	feleli	Virgil.	–	Anyád	sosem	volt	eltűnt	személy.
Meredten	nézek	rá.



–	 Oké,	 helyesbítek.	 Ha	 a	 nagymamád	 jelentette	 is	 az	 eltűnését,
valahogy	elveszett	a	kavarodásban.

–	Azt	mondja,	hogy	egy	emberi	mulasztás	miatt	kellett	 anya	nélkül
felnőnöm?

–	 Csak	 azt	 mondom,	 hogy	 én	 elvégeztem	 a	 munkámat.	 Más	 nem
végezte	el	az	övét.	–	Rám	néz	a	bögre	pereme	felett.	–	Azért	szálltunk	ki
a	rezervátumba,	mert	találtak	ott	egy	holttestet.	A	történteket	balesetnek
nyilvánították.	 Ügy	 lezárva.	 A	 zsaruk	 nem	 azért	 vannak,	 hogy
bonyolítsák	a	dolgokat,	hanem	hogy	eltakarítsák	a	szemetet.

–	Vagyis	alapjában	véve	bevallja,	hogy	lusta	volt	kideríteni,	hová	tűnt
az	ügy	koronatanúja.

Felhorkan.
–	 Én	 abból	 a	 feltételezésből	 indultam	 ki,	 hogy	 az	 anyád	 a	 szabad

akaratából	 távozott,	 különben	 mást	 hallottam	 volna.	 Azt	 feltételeztem,
hogy	veled	van.	–	Virgil	résnyire	szűkíti	a	szemét.	–	Te	éppen	hol	voltál,
amikor	a	zsaruk	megtalálták	az	anyádat?

Megrázom	a	fejem.
–	 Nem	 tudom.	 Napközben	 néha	 Nevvie-nél	 hagytak,	 de	 éjszakára

soha.	 Csak	 arra	 emlékszem,	 hogy	 végül	 a	 nagyinál	 lyukadtam	 ki,	 az	 ő
házában.

–	Nos,	akkor	vele	is	beszélnünk	kell.
Tüstént	megrázom	a	fejem.
–	Azt	nem.	Megölne,	ha	tudná,	miben	mesterkedem.
–	Nem	akarja	megtudni,	mi	történt	a	lányával?
–	 Ez	 bonyolult	 –	 felelem.	 –	 Szerintem	 túlságosan	 fáj	 neki	 erről

beszélni.	Ő	még	abból	a	nemzedékből	való,	mint	azok	a	katonák,	akik	a
legszörnyűbb	 dolgokon	 mentek	 keresztül,	 mégis	 úgy	 tesznek,	 mintha
semmi	sem	történt	volna.	Valahányszor	sírtam	a	mamám	után,	a	nagyim



próbálta	elterelni	a	 figyelmem	valamivel:	kajával,	 játékkal,	vagy	Gertie-
vel,	a	kutyámmal.	Amikor	egy	nap	végül	megkérdeztem	tőle,	mi	történt,
csak	annyit	felelt,	hogy	nincs	többé.	Mintha	kést	döfött	volna	a	szívembe.
Gyorsan	megtanultam,	hogy	ne	faggatózzam	erről.

–	 Miért	 vártál	 ilyen	 sokáig 	 ezzel?	 Tíz	 év	 alatt	 a	 nyomok	 nemcsak
kihűlnek,	de	csontkeményre	fagynak.

Arra	 jár	 egy	 pincérnő.	 Intek	 neki,	 próbálom	 felkelteni	 a	 figyelmét,
mert	 Virgilre	 nagyon	 ráférne	 egy	 kávé,	 hogy	 hasznát	 vehessem.	 A	 nő
még	csak	rám	se	néz.

–	 Ilyen,	 amikor	 gyerek	 az	 ember	 –	 jegyzem	meg.	 –	 Senki	 sem	 vesz
komolyan.	 Mindenki	 keresztülnéz	 rajtam.	 Még	 ha	 nyolc-tíz	 évesen
tudtam	 is	 volna,	 hová	 kell	 fordulni…	 még	 ha	 el	 is	 jutottam	 volna	 a
rendőrségre…	 még	 ha	 nem	 is	 hagyta	 volna	 ott	 az	 állását,	 és	 az
ügyeletestől	 azt	 hallja,	 hogy	 egy	 kölyök	 újra	 akarja	 indítani	 a
nyomozást…	 vajon	mit	 tesz?	Hagyja,	 hogy	 ott	 álljak	 az	 íróasztala	 előtt,
megértően	mosolyog,	 amíg	 beszélek,	 aztán	 végül	 nem	 csinál	 semmit?
Vagy	 elviccelődik	 a	 haverjaival	 a	 kiscsajon,	 aki	 nyomozósdit	 akar
játszani?

Újabb	 pincérnő	 robban	 ki	 a	 konyhából.	 A	 szétnyíló	 ajtószárnyak
mögül	zajok	szűrődnek	elő:	sercegés,	csapkodás,	csörgés.	Ez	a	pincérnő
legalább	felénk	tart.

–	Mit	hozhatok?	–	tudakolja.
–	Kávét	–	felelem.	–	Egy	egész	kannával.	–	Virgilre	néz	és	felhorkan,

mielőtt	 visszavonul.	 –	 Tudja,	 mint	 a	 régi	 mondásban.	 Attól	 még
beszélek,	hogy	senki	sem	hallja?

A	 pincérnő	 két	 csésze	 kávét	 hoz.	 Virgil	 átpasszolja	 a	 cukrot,	 pedig
nem	 is	 kérem.	 Találkozik	 a	 tekintetünk.	 Egy	 pillanatra	 átlátok	 a	 pia
ködén,	 de	 nem	 tudom,	 hogy	 megnyugtatónak	 vagy	 inkább	 ijesztőnek



találjam-e,	amit	látok.
–	Most	már	figyelek	–	jelenti	be.

*

Azon	 tények	 listája,	 amikre	 emlékszem	 az	 anyámmal	 kapcsolatban,
sajnálatosan	rövid.

Van	az	a	pillanat,	amikor	vattacukorral	etet:	Uswidi.	Iswidi.
Van	az	a	beszélgetés	az	egész	életre	szóló	párválasztásról.
Egyszer	 látom	 nevetni,	 ahogy	 Maura	 az	 ormányával	 átnyúl	 a

ketrecen,	 és	 szétbontja	 a	 kontyát.	 Vörös	 haja	 van.	 Nem	 vöröses-szőke
vagy	eperszőke,	hanem	olyan,	mintha	belülről	lángolna.

(Oké,	 talán	 azért	 emlékszem	 erre	 a	 pillanatra,	 mert	 láttam	 a	 fotót,
amit	 valaki	 épp	 ekkor	 kattintott	 el,	 de	 hajának	 illata	 –	 mint	 a	 fahéjas
cukor	 –	 valódi	 emlék,	 semmi	 köze	 a	 fényképhez.	 Néha,	 amikor	 nagyon
hiányzik,	 francia	 pirítóst	 eszem,	 csak	hogy	 lehunyhassam	a	 szemem	és
belélegezhessem	az	illatot.)

Anyám	hangja,	amikor	felzaklatta	magát,	úgy	remegett,	mint	nyáron
a	 forró	 levegő	 az	 aszfalt	 felett.	 Ilyenkor	 magához	 ölelt,	 és	 azzal
nyugtatgatott,	hogy	nem	lesz	semmi	baj,	pedig 	nem	is	én	sírtam,	hanem
ő.

Néha	 felébredtem	 az	 éjszaka	 közepén,	 az	 ágyamon	 ült	 és	 engem
nézett.

Gyűrűt	nem	viselt,	viszont	a	nyakláncát	sosem	vette	le.
Sokszor	énekelt	a	zuhany	alatt.
Kivitt	 a	 terepjárón,	 hogy	 megnézzük	 az	 elefántokat,	 pedig 	 apám

szerint	 veszélyes	 volt,	 hogy	 a	 területen	 tartózkodjam.	 Az	 ölében
utaztam,	ő	pedig 	a	fülemhez	hajolt	és	belesúgta:	Ez	a	mi	kis	titkunk.

Ugyanolyan	rózsaszín	tornacipőnk	volt.



Tudta,	hogyan	kell	elefántot	hajtogatni	az	egydollárosból.
Esténként	nem	 felolvasott,	 hanem	mesélt:	 hogyan	 látta,	 amikor	 egy

elefánt	 kiszabadította	 a	 sárban	 fulladozó	 orrszarvúcsecsemőt;	 hogy	 egy
kislány	 legjobb	 barátja	 egy	 elárvult	 elefánt	 volt,	 és	 amikor	 egyetemre
ment,	 majd	 évekkel	 később	 visszatért,	 az	 akkor	 már	 felnőtt	 elefánt
ugyanúgy	átölelte	az	ormányával.

Emlékszem,	 ahogyan	 anyám	 rajzolgatott:	 megörökítette	 az
elefántfülek	 óriási	 violinkulcsait,	 amelyeken	 azután	 vonásokkal	 és
pontokkal	 azonosította	 az	 egyedeket.	 Listába	 szedte	 viselkedésük
jellegzetes	formáit:	Syrah	lehúzza	a	műanyag	zsákot	Lilly	agyaráról.	Tekintve,
hogy	 a	 növényeket	 rendszerint	 az	 agyarral	 hordozzák,	 ez	 az	 idegen	 tárgy
felismeréséről	 és	 fejlett	 együttműködési	 készségről	 tanúskodik.	 Még	 az
empátiának	 ez	 a	 parányi	 jele	 is	megért	 nála	 egy	 tudós	 eszmefuttatást.
Így	 vetette	 komolyan	 magát	 a	 szakterületén:	 nem	 ruházta	 fel	 az
elefántokat	 emberi	 tulajdonságokkal,	 csupán	 klinikai	 precizitással
tanulmányozta	viselkedésüket,	és	ez	alapján	következtetett	a	tényekre.

Én	a	 tényeket	vizsgálom,	és	a	viselkedést	 illetően	találgatok.	Épp	az
ellentétét	csinálom	annak,	amit	a	tudósok	szoktak.

S	óhatatlanul	azon	töprengek:	ha	anyám	most	 látna,	vajon	csalódott
lenne?

*

Virgil	anyám	tárcáját	forgatja	a	kezében.	Annyira	sérülékeny,	hogy	a
bőr	máris	szétmállik	az	ujjai	között.	Ahogy	ezt	látom,	éles	szúrást	érzek
a	mellkasomban,	mintha	újra	elveszíteném	anyámat.

–	 Ez	 nem	 feltétlenül	 jelenti,	 hogy	 az	 anyáddal	 történt	 valami	 –
magyarázza	Virgil.	–	Akkor	is	elveszíthette	a	tárcát,	amikor	eszméletlen
állapotban	rátaláltunk.



Összefonom	a	kezeimet	az	asztalon.
–	Nézze,	én	tudom,	mit	gondol	–	hogy	ő	tette	fel	a	tárcát	a	fára,	mert

így	 eltűnhetett,	 de	 szerintem	 elég	 nehéz	 fára	 mászni	 és	 tárcákat
dugdosni,	amikor	az	ember	ki	van	ütve.

–	 Ha	 mégis	 ez	 történt,	 miért	 nem	 hagyta	 inkább	 olyan	 helyen,
ahonnan	elő	is	kerül?

–	Azután	mit	csinált	volna?	Fejbe	veri	magát	egy	kővel?	Ha	 tényleg
el	akart	tűnni,	miért	nem	szívódott	csak	fel?

Virgil	habozik.
–	Lehetnek	egyéb	tényezők	is.
–	Úgymint?
–	Tudod,	aznap	éjjel	nem	csak	a	mamád	sérült	meg.
Hirtelen	megértem:	 anyám	 talán	megpróbálja	 áldozatnak	 beállítani

magát,	amikor	igazából	ő	az	elkövető.	Kiszárad	a	torkom.	Az	évek	során
sok	mindennek	képzeltem	anyámat,	de	gyilkosnak	még	egyszer	sem.

–	 Ha	 tényleg	 azt	 hiszi,	 hogy	 anyám	 a	 gyilkos,	 akkor	 miért	 nem
nyomozott	utána,	miután	eltűnt?

A	szája	kinyílik,	azután	rázárul	az	üres	levegőre.	Bingó,	gondolom.
–	Az	ügyet	végül	balesetnek	nyilvánították	–	feleli	–,	de	találtunk	egy

vörös	hajszálat	a	helyszínen.
–	Mintha	azt	mondaná,	hogy	talált	egy	szinglit	a	randivonalon.	Nem

anyám	volt	az	egyetlen	vörös	a	New	Hampshire-i	Boone-ban.
–	Az	áldozat	hullazsákjában	találtunk	rá.
–	Ez	a)	fúj!	és	b)	nem	nagy	ügy.	Nézem	a	Helyszínelőket.	Ez	csak	annyit

jelent,	hogy	kapcsolatba	kerültek	egymással.	Ami	úgy	napjában	tízszer	is
megtörtént.

–	Azt	is	jelentheti,	hogy	dulakodtak	egymással.
–	 Hogyan	 is	 halt	 meg	 Nevvie	 Ruehl?	 –	 tudakolom.	 –	 A	 hatósági



szakértő	arra	a	következtetésre	jutott,	hogy	emberölés	történt?
Virgil	megrázza	a	fejét.
–	 Az	 ügyet	 véletlen	 balesetnek	 nyilvánították.	 Nevvie	 halálát	 az

okozta,	hogy	agyontaposták.
–	 Nem	 sokra	 emlékszem	 az	 anyámmal	 kapcsolatban,	 de	 azt	 tudom,

hogy	nem	volt	két	és	fél	tonna.	Hadd	vessek	fel	egy	másik	lehetőséget:	és
ha	 Nevvie	 akart	 kárt	 tenni	 benne?	 Az	 egyik	 elefánt	 pedig 	 meglátta	 és
megbosszulta?

–	Tennének	ilyet?
Nem	 tudom	biztosan,	 de	 anyám	naplójában	 olvastam	 arról,	 hogy	 az

elefántok	 képesek	 haragot	 tartani.	 Néha	 éveket	 is	 várnak,	 amíg
kiegyenlítik	a	számlát	valakivel,	aki	kárt	okozott	nekik.

–	 Amellett	 –	 teszi	 hozzá	 Virgil	 –,	 az	 imént	 mondtad,	 hogy	 anyád
gyakran	 bízott	 Nevvie	 Ruehl	 gondjaira.	 Kétlem,	 hogy	megfogadta	 volna
bébiszitternek,	ha	veszélyesnek	tartja.

–	 Kétlem,	 hogy	 akkor	 megfogadta	 volna,	 ha	 meg	 akarja	 ölni	 –
mutatok	 rá.	 –	 Anyám	 nem	 ölhette	 meg	 Nevvie-t,	 egyszerűen	 nem	 áll
össze	 a	 kép.	 Akkor	 éjjel	 tucatnyi	 zsaru	 hemzsegett	 ott.	 A	 nagy	 számok
törvénye	alapján	is	valószínű,	hogy	legalább	az	egyikük	vörös	volt.	Nem
tudhatja,	hogy	az	a	hajszál	az	anyámhoz	tartozott-e.

Virgil	bólint.
–	Viszont	tudom,	hogyan	deríthetjük	ki.

*

Még	 egy	 dologra	 emlékszem:	 a	 szüleim	 zárt	 ajtók	 mögött
veszekednek.	Hogy	tehetsz	ilyet?,	vádaskodik	apám.	Mindig	mindennek	rólad
kell	szólnia.

A	padlón	ülök	 és	 sírok,	 de	mintha	meg	 se	hallanák.	Nem	moccanok,



mert	éppen	miattam	van	a	kiabálás.	Ahelyett,	hogy	a	pokrócon	játszottam
volna,	 amit	 anyám	 leterített	 nekem,	 egy	 sárga	 pillangót	 kergettem,
ahogy	 cikcakkban	 repült	 az	 égen.	 Anyám	 háttal	 állt,	 a	 megfigyeléseit
jegyezte	 le,	 apám	 pedig	 éppen	 arra	 járt	 és	 meglátott,	 ahogy	 lefelé
szaladtam	 a	 domboldalon,	 amerre	 a	 pillangó	 repült	 –	 és	 amerre
történetesen	az	elefántok	álltak.

Ez	egy	rezervátum,	nem	a	vadon,	 feleli	 anyám.	Nem	olyan,	mintha	 odaállt
volna	egy	nőstény	és	a	borja	közé.	Megszokták	már	az	embereket.

Apám	újra	felcsattan:	A	kisgyerekeket	nem	szokták	meg!
Hirtelen	 két	 meleg	 kar	 fonódik	 körém,	 púdertől	 és	 citromfűtől

illatozik.	Nem	ismerek	puhább	helyet	az	ő	ölénél.
–	Nagyon	dühösek	–	suttogom.
–	Csak	megijedtek	–	javít	ki.	–	Ugyanúgy	hangzik.
Azután	énekelgetni	kezd,	bele	egyenesen	a	 fülembe,	hogy	ne	halljak

mást,	csak	az	ő	hangját.

*

Virgilnek	van	egy	 terve,	de	olyan	helyre	akar	menni,	 ami	biciklivel
túl	 messze	 van,	 én	 pedig 	 továbbra	 sem	 ülök	 vele	 egy	 autóba.	 Miután
kiléptünk	 a	 bisztróból,	 megállapodunk	 abban,	 hogy	 másnap	 reggel
találkozunk	az	irodájában.	A	nap	már	alacsonyan	ring,	egy	felhőt	használ
függőágynak.

–	Honnan	tudjam,	hogy	nem	lesz	tajt	részeg	holnap	is?	–	kérdezem.
–	Hozhatsz	szondát	–	javasolja	szárazon.	–	Tizenegykor	találkozunk.
–	Tizenegy	nem	reggel	van.
–	Nálam	igen.	–	Elindul	vissza	az	úton,	az	irodája	felé.
Mire	 hazaérek,	 a	 nagymamám	 fémszűrőben	 szárogatja	 a	 frissen

mosott	 répát.	 Gertie	 a	 hűtő	 előtt	 kucorodik	 össze,	 a	 farkával	 kétszer



megpaskolja	 a	 padlót,	 de	 ennél	 több	 üdvözlést	 hiába	 várnék.
Kiskoromban	 a	 kutyám	 gyakorlatilag 	 ledöntött	 a	 lábamról,	 ha	 csak
kiléptem	 a	 mosdóba;	 most	 ennyire	 boldog,	 hogy	 újra	 láthat.
Belegondolok:	 ahogy	 idősebbek	 leszünk,	 talán	 mi,	 emberek	 sem
hiányolunk	annyira	másokat.	Talán	ennyit	tesz	felnőttnek	lenni	–	inkább
arra	összpontosítunk,	amink	van,	nem	pedig 	arra,	amink	nincs.

Mintha	 lépteket	 hallanék	 odafent.	 Kiskoromban	 biztosan	 tudtam,
hogy	a	házban	szellemek	 járnak,	 folyton	 ilyen	hangokat	hallottam,	de	a
nagymamám	 megnyugtatott,	 hogy	 csak	 berozsdásodtak	 a	 csövek	 és
most	állapodik	meg	a	ház.	Sokat	agyaltam	azon,	hogyan	állapodhat	meg
valami,	ami	téglából	és	kőből	van,	amikor	nekem	se	sikerül.

–	Szóval	–	szólít	meg	nagymamám	–,	hogy	van?
Egy	pillanatra	megdermedek,	még	az	 is	 felvillan	bennem,	hogy	rám

állított	 egy	 magánnyomozót.	 Az	 lenne	 csak	 vicces	 –	 a	 nagyanyám
nyomoztat	utánam,	amíg	én	nyomoztatok	az	anyám	után.

–	Hm	–	felelem.	–	Egy	kicsit	maga	alatt.
–	Remélem,	nem	kapod	el	tőle,	bármi	is	a	baja.
Aligha,	gondolom,	hacsak	az	iszákosság	nem	ragályos.
–	 Tudom,	 hogy	 szerinted	 Jackson	 Allen	 fenekéből	 süt	 a	 nap,	 de

bármennyire	 is	 jó	 tanár,	 szülőnek	 csapnivaló.	 Ki	 hagyja	 magára	 a
gyerekét	két	teljes	napra?	–	mormolja	a	nagymamám.

Ki	hagyja	magára	a	gyerekét	tíz	teljes	évre?
Annyira	 lekötnek	 az	 anyámmal	 kapcsolatos	 gondolatok,	 hogy	 a

kelleténél	egy	pillanattal	később	jut	eszembe:	nagymamám	még	mindig
azt	 hiszi,	 hogy	 Carterre,	 Mr.	 Allen	 UFO-fejű	 kölykére	 vigyázok,	 aki
tudomása	 szerint	 megfázott.	 Miközben	 holnap	 is	 ő	 lesz	 az	 ürügyem,
amikor	visszatérek	Virgilhez.

–	Azért	nem	hagyta	teljesen	magára.	Én	vele	voltam.



Követem	 nagymamámat	 az	 étkezőbe,	 ráérősen	 kiveszek	 két	 tiszta
poharat	 és	 egy	 narancsleves	 dobozt.	 Leküzdök	 néhány	 falatnyi
halrudacskát,	 és	 módszeresen	 rágok,	 mielőtt	 elrejtem	 a	 maradékot	 a
krumplipüré	alá.	Egyszerűen	nem	tudok	enni.

–	Mi	a	baj?	–	kérdi	nagymamám.
–	Semmi.
–	 Egy	 teljes	 órát	 áldoztam	 erre	 a	 vacsorára;	 az	 a	 legkevesebb,	 hogy

megeszed.
–	Hogyhogy	 sosem	keresték?	 –	 bukik	 ki	 belőlem,	 azután	 a	 szám	elé

kapom	a	szalvétát,	mintha	még	visszagyömöszölhetném	a	szavakat.
Egyikünk	sem	próbál	úgy	tenni,	mintha	nem	tudná,	miről	beszélek.

A	nagymamám	megdermed.
–	Csak	mert	nem	emlékszem	rá,	Jenna,	az	még	nem	jelenti,	hogy	nem

keresték.
–	Te	sosem	kerested.	Tíz	teljes	éven	át.	Ennyire	nem	érdekel?	A	saját

lányod?
Feláll	 és	 a	 konyhai	 szemetesbe	 borítja	 a	 tányérja	 tartalmát	 –	 szinte

tele	van.
Hirtelen	 újra	 azt	 érzem,	 amit	 azon	 a	 napon,	 amikor	 pöttöm

kiskölyökként	 a	pillangókat	 kergettem	a	domboldalon,	 és	 az	 elefántok
láttán	rádöbbentem,	hogy	kolosszális	hibát	követtem	el.

Éveken	 át	 éltem	 abban	 a	 hitben,	 hogy	 a	 nagymamám	 azért	 nem
beszél	 a	 történtekről,	 mert	 túl	 nehéz	 lenne	 neki.	 Most	 azon	 tűnődöm,
hogy	talán	azért	nem	beszél	a	történtekről,	mert	túl	nehéz	lenne	nekem.

Még	mielőtt	megszólalna,	már	tudom,	mi	fog	mondani.	Nem	akarom
hallani.	 Felszaladok	 a	 lépcsőn,	 a	 sarkamban	 Gertie-vel,	 és	 becsapom	 a
szobám	 ajtaját,	 hogy	 utána	 kutyám	 sűrű	 bundájába	 temessem	 az
arcomat.



Két	 perc	múlva	 kinyílik	 az	 ajtó.	 Nem	nézek	 fel,	 de	 érzem,	 hogy	 ott
van,	ami	ugyanaz.

–	Mondd	csak	ki	–	suttogom.	–	Meghalt,	igaz?
Nagyanyám	leül	a	matracomra.
–	Nem	ilyen	egyszerű.
–	 De	 igen.	 –	 Hirtelen	 elsírom	 magam,	 pedig 	 ezt	 akartam	 a

legkevésbé.	–	Vagy	halott,	vagy	sem.
Miközben	 a	 nagymamámat	 provokálom,	 én	 is	 tudom,	 hogy	 ennyire

nem	egyszerű.	Ha	a	 logika	alapján	 igazam	van	–	ha	anyám	önszántából
sosem	 hagyott	 volna	 el	 –,	 akkor	 mostanra	 már	 visszajött	 volna	 értem.
Amit	nyilvánvalóan	nem	tett	meg.

Nem	kell	hozzá	atomfizikusnak	lenni,	hogy	ennyit	kisakkozzak.
Mégis.	Ha	halott	 lenne,	nem	tudnám?	Ott	vannak	azok	a	 történetek,

amiket	 mindenfelé	 hallani.	 Nem	 érezném	 úgy,	 mintha	 a	 lényem	 egy
része	megsemmisülne?

Egy	kis	hang	belül	azt	kérdezi:	Hát	nem	úgy	érzed?
–	 Amikor	 a	 mamád	 kicsi	 volt,	 bármit	 mondtam	 neki,	 épp	 az

ellenkezőjét	 tette	 –	meséli	 nagymamám.	 –	 Kértem,	 hogy	 öltözzön	 ki	 a
ballagására,	 erre	 felvett	 egy	 rövidnadrágot.	 Mutatott	 két	 frizurát	 egy
magazinban	 és	megkérdezte,	melyik	 tetszene	 jobban,	 azután	 a	másikat
választotta.	Azt	 javasoltam,	 tanuljon	antropológiát	a	Harvardon,	erre	az
elefántokat	 választotta	Afrikában.	 –	A	 nagymamám	 lenéz	 rám.	 –	 Sosem
ismertem	nála	okosabb	embert.	Amilyen	eszes	volt,	bármelyik	rendőrnek
túljárt	az	eszén.	Ha	élt,	 csak	elszökött,	 tudtam,	hogy	nem	vehetem	rá	a
hazatérésre.	 Ha	 tejesdobozokra	 tettem	 volna	 az	 arcát	 és	 indítok	 egy
forróvonalat,	csak	azt	érem	el,	hogy	még	messzebbre	szökik.

Belegondoltam,	 így	 lett	 volna-e.	 Hogy	 talán	 a	 nagymamám	 is	 csak
játszmázik.	Vagy	éppen	saját	magát	akarja	bolonddá	tenni.



–	Azt	mondtad,	bejelentetted	az	eltűnését.	Mi	történt?
Leemeli	 anyám	 sálját	 a	 székem	 háttámlájáról,	 végigfuttatja	 az

anyagot	az	ujjai	között.
–	Azt	mondtam,	elmentem	bejelenteni	az	eltűnését.	Ha	már	itt	tartunk,

háromszor	is	elmentem,	de	végül	egyszer	sem	léptem	be	azon	az	ajtón.
Megkövülten	meredek	rá.
–	Mi?	Ezt	soha	nem	mondtad!
–	 Most	 már	 idősebb	 vagy.	 Jogod	 van	 megtudni,	 mi	 történt.	 –

Felsóhajt.	–	Válaszokat	akartam,	legalábbis	azt	hittem.	Tudtam,	hogy	te
is	 ezt	 akarod	 majd,	 ha	 idősebb	 leszel,	 de	 akkor	 se	 bírtam	 rávenni
magam,	hogy	bemenjek.	Féltem	attól,	mit	deríthetnek	ki.	–	A	szemembe
néz.	–	Nem	tudom,	melyik	 lett	volna	a	rosszabb:	megtudni,	hogy	Alice
meghalt	 és	már	 sosem	 jön	haza,	vagy	megtudni,	hogy	él,	de	nem	akar
hazajönni.	 Semmi	 reménykeltőt	 nem	 mondtak.	 Nem	 vártam	 happy
endet.	Tudtam,	hogy	csak	mi	ketten	maradunk,	és	azt	gondoltam,	minél
hamarabb	túl	kell	lépnünk	ezen,	hogy	újrakezdhessünk	mindent.

Eszembe	 jut,	 amire	 Virgil	 utalt.	 A	 harmadik	 lehetőség,	 amit	 a
nagymamám	nem	vett	számításba:	anyám	talán	nem	előlünk,	hanem	egy
gyilkosság	elől	menekült.	Nyilván	ezt	sem	hallaná	szívesen	a	lányáról.

Sosem	gondolok	öregasszonyként	a	nagymamámra,	de	ahogy	 felkel
az	 ágyról,	 hirtelen	 meglátszik	 rajta	 a	 kor.	 Lassan	 mozog,	 mintha
mindene	fájna.	Sötét	sziluettként	áll	meg	az	ajtóban.

–	 Tudom,	 mire	 használod	 azt	 a	 számítógépet.	 Tudom,	 hogy	 nem
nyugszol	bele	abba,	ami	történt.	–	Hangja	olyan	vékony,	mint	a	fény,	ami
kirajzolja	az	alakját.	–	Talán	bátrabb	vagy,	mint	én.

*

Van	egy	bejegyzés	anyám	naplóiban,	ami	olyan,	mint	egy	útelágazás



–	ha	itt	nem	vált	hirtelen	irányt,	egészen	másvalaki	lehetett	volna.
Talán	olyasvalaki,	aki	most	is	itt	van.
32	 évesen,	 már	 a	 diploma	 után	 Botswanában	 dolgozott.	 Van	 egy

homályos	 utalás	 valami	 otthonról	 kapott	 rossz	 hírre,	 és	 hogy	 emiatt
még	 jobban	 belevetette	 magát	 a	 munkába.	 Éppen	 azt	 dokumentálta,
hogyan	 befolyásolják	 az	 erőforrások	 a	 csordák	 méretét	 és	 mozgását	 a
Tuli	 Blokkban,	 amikor	 találkozott	 egy	 fiatal	 hímmel,	 aki	 ormányával
beleakadt	egy	hurokcsapdába.

Az	 ilyesmi	 nem	 számított	 ritkaságnak.	 Amennyire	 a	 naplóiból
kiolvasom,	 a	 vadhús	 errefelé	 az	 étrend	 alapvetően	 fontos	 részének	 és
fizetőeszköznek	 számított,	 csakhogy	 az	 antilopoknak	 kihelyezett
csapdákba	olykor	más	vadak	is	belekavarodtak:	zebrák,	hiénák,	majd	egy
napon	a	tizenhárom	éves	elefántbika,	Kenosi.

Ennyi	 idős	 korára	 Kenosi	 már	 kivált	 a	 tehéncsordából.	 Noha	 anyja,
Lorato	 a	 csapat	mátriárkája	maradt,	 ő	 csatlakozott	más	 fiatal	 bikákhoz,
egy	 szabadon	 kószáló	 tizenévesekből	 álló	 fiúbandához.	 Ha	 rájött	 a
kangörcs,	 a	 haverjaival	 verekedett,	 mint	 azok	 a	 hülyegyerekek	 az
iskolában,	akik	 így	akarják	felkelteni	a	 lányok	figyelmét.	Ezeket	az	ádáz
csatákat,	 ahogy	 a	 kamaszok	 körében	 is,	 az	 elszabadult	 hormonok
váltották	 ki.	 A	 tapasztaltabb	 hímek	 betudták	 egyszerű	 feltűnési
viszketegségnek,	 ami	 a	 korral	 szépen	 elmúlik,	 de	 addig 	 is	 kivetették
maguk	 közül	 a	 megvadult	 elefántokat,	 ami	 biológiailag 	 tökéletesen
érthető,	 hiszen	 párzásra	 amúgy	 is	 csak	 harmincéves	 koruk	 táján	 váltak
alkalmassá.

Kenosi	végül	mégsem	hághatott	meg	egy	szerencsés	nőstényt,	mert
az	 a	 hurokcsapda	 gyakorlatilag 	 letépte	 az	 ormányát,	 ormány	 nélkül
pedig 	egyetlen	elefánt	sem	maradhat	életben.

Amikor	anyám	meglátta	a	mezőn	Kenosit,	azonnal	tudta,	hogy	lassú



és	 fájdalmas	halál	vár	rá.	Félretette	hát	aznapi	munkáját,	és	visszatért	a
táborba,	 hogy	 felhívja	 a	 Vadvédelmi	 Hivatalt.	 Kormányszervként
egyedül	 ez	 vethetett	 véget	 az	 elefánt	 szenvedéseinek,	 csakhogy	 a
rezervátumba	 kinevezett	 vadőr,	 Roger	 Wilkins	 még	 új	 volt	 ezen	 a
poszton.	E	nélkül	 is	 van	 elég	 dolgom	 –	 közölte.	 –	Majd	 a	 természet	 elvégzi	 a
munkáját.

A	 kutató	 feladata	 egyszerű	 –	 tisztelnie	 kell	 a	 természetet,	 nem
irányítani	 –,	 de	 még	 ha	 vadállatokról	 is	 van	 szó,	 azok	 az	 elefántok
anyámhoz	tartoztak.	Nem	nézhette	karba	tett	kézzel	a	szenvedésüket.

Itt	 megszakad	 a	 napló.	 Anyám	 ceruzáról	 fekete	 tollra	 vált,	 s	 egy
egész	oldalt	üres	sorok	töltenek	meg.	Elmondom,	én	mit	képzelek	ebbe	a
hézagba:

Belépek	 a	 tábor	 központi	 irodájába,	 ahol	 a	 főnököm	 az	 állott	 levegőt
felkavaró	 kis	 ventilátor	 előtt	 ül.	 Alice,	 mondja,	 hát	 visszajöttél.	 Ha
kérsz	még	egy	kis	időt,	hogy…
Félbeszakítom.	Nem	ezért	vagyok	itt.	Beszélek	neki	Kenosiról,	meg	arról	a
seggfej	Wilkinsről.
Nem	tökéletes	a	rendszer,	ismeri	el	a	főnököm,	s	miután	még	most	sem
ismer,	azt	hiszi,	megússza	ennyivel.
Ha	 te	 nem	 veszed	 fel	 azt	 a	 telefont,	 fenyegetem,	 akkor	 majd	 én.
Csak	 én	 a	 New	 York	 Times-t	 fogom	 hívni,	 aztán	 a	 BBC-t	 és	 a
National	Geographicot.	Felhívom	a	WWF-et,	Joyce	Poole-t,	Cynthia
Mosst	 és	 Daphne	 Sheldricket.	 Az	 összes	 érző	 szívű	 állatvédőt
rászabadítom	 Botswanára.	 Ami	 pedig 	 téged	 illet:	 úgy	 fog
záporozni	 itt	 a	 szar,	 hogy	mire	 a	 nap	 lenyugszik,	 egy	 pénzügyi
támogatója	 sem	 marad	 ennek	 a	 kutatási	 alapnak.	 Úgyhogy	 azt
mondom:	vedd	fel	azt	a	telefont,	különben	én	veszem	fel.



Legalábbis	 én	 így	 képzelem,	 mit	mondhatott.	 Mindenesetre	 anyám
legközelebb	 már	 arról	 számol	 be,	 hogyan	 érkezett	 meg	 a	 helyszínre
durrogva	 és	 fújtatva	 Wilkins.	 Hogyan	 ült	 mellette	 a	 terepjáróban,
mogorva	 hallgatásba	 burkolózva,	 kezében	 görcsösen	 szorongatott
puskájával,	 amíg 	 anyám	 kivitte	 Kenosihoz	 és	 a	 társaihoz.	 Anyám
naplójából	 tudom,	 hogy	 a	 Land	 Rover	 tízméternyire	 merészkedett	 a
hímekhez,	 akik	 túlságosan	 kiszámíthatatlanná	 váltak,	 ám	 mielőtt
anyám	 mindezt	 elmagyarázhatta	 volna,	 Wilkins	 célzásra	 emelte	 és
kibiztosította	a	puskáját.

Ne!,	kiáltott	anyám,	miközben	megragadta	a	puskacsövet	és	az	ég 	felé
rántotta,	 majd	 sebességbe	 tette	 a	 Land	 Rovert	 és	 előreindult,	 hogy
félresöpörje	útjából	a	többi	fiatal	bikát.	Aztán	félrehúzódott,	és	a	férfihoz
fordult:	Most!	Lőjön!

Wilkins	megtette.	Belelőtt	az	állkapocsba.
Az	 elefánt	 koponyája	 méhsejtszerű	 csontokból	 áll,	 amelyek	 a

koponyaüregben	jól	elrejtett	agyat	védelmezik.	Egy	elefántot	nem	lehet
megölni	azzal,	ha	állon	vagy	homlokon	lövik,	mert	bár	a	lövedék	súlyos
károkat	 okoz,	 nem	 hatol	 el	 az	 agyig.	 Ha	 humánus	 módon	 akarunk
végezni	egy	elefánttal,	a	füle	mögött	kell	meglőnünk.

Anyám	 leírta,	hogy	Kenosi	 teli	 torokból	üvöltött,	 és	még	szörnyűbb
kínokat	 élhetett	 át,	 mint	 előtte.	 Olyan	 szitokszavakat	 használt,
amilyeneket	 életében	 soha,	 egyszerre	 több	 nyelven	 is.	 Komolyan
fontolóra	 vette,	 hogy	 megragadja	 a	 puskát,	 és	 Wilkins	 ellen	 fordítja.
Azután	valami	rendkívüli	történt.

Lorato,	a	mátriárka	–	Kenosi	anyja	–	dübörögve	rohant	le	a	dombról,
amelynek	lábánál	ott	feküdt	vergődő,	vérben	úszó	fia.	Akitől	csak	anyám
terepjárója	választotta	el.

Anyám	 tudta,	 hogy	 sosem	 szabad	 egy	 elefánt	 és	 a	 borja	 közé	 állni,



még	 ha	 az	 a	 borjú	 tizenhárom	 éves	 is.	 Hátramenetbe	 kapcsolt	 és
villámsebesen	tolatott,	hogy	kikerüljön	Lorato	útjából.

Csakhogy	mielőtt	a	mátriárka	odaérhetett	volna,	Wilkins	másodszor
is	tüzelt,	s	ezúttal	betalált.

Lorato	azonnal	megtorpant.	Anyám	így	írt	erről:

Elért	hozzá	 és	 a	 farkától	 az	 ormányáig	 végigsimogatta	 a	 testét,	 különös
figyelmet	 fordítva	 arra	 a	 helyre,	 ahol	 a	 hurokcsapda	 belevájt	 a	 bőrébe.
Átlépett	 roppant	 törzsén,	 és	 úgy	 állt	 meg	 felette,	 ahogyan	 egy	 borját
védelmező	 anya.	 A	 halántékmirigyei	 által	 kiválasztott	 folyadék	 sötét
csíkokat	vont	a	feje	két	oldalára.	Még	amikor	a	bikacsorda	továbbindult,
még	 amikor	 a	 saját	 csordája	 csatlakozott	 hozzá	 és	meg	 akarta	 érinteni
Kenosit,	Lorato	akkor	sem	mozdult.	Lement	a	nap,	felkelt	a	hold,	de	ő	csak
állt,	mint	aki	képtelen	mozdulni	is.
Mit	lehet	ilyenkor	mondani?
Aznap	éjjel	meteorzáport	láttunk.	Mintha	az	ég	is	megsiratta	volna	őket.

Két	lappal	később	anyám	összeszedte	magát	annyira,	hogy	egy	tudós
objektivitásával	emlékezzen	meg	arról,	ami	ezután	történt.

Ma	 két	 dolog	 is	 történt,	 amiről	 sosem	 hittem	 volna,	 hogy	 tapasztalni
fogom.
Először	 a	 jó	 hír:	 Wilkins	 viselkedése	 miatt	 a	 rezervátumban	 dolgozó
kutatók	 jogot	 kaptak	 arra,	 hogy	 szükség	 szerint	 elaltassák	 a	 sérült
elefántokat.
Másodszor	a	szívfájdító	felismerés:	egy	nőstény	elefánt,	akinek	gyermeke
már	 semmilyen	 szempontból	 nem	 számított	 gyermeknek,	 dühödten	 tért
vissza,	amikor	az	utódja	veszélybe	került.
Aki	egyszer	anya,	örökre	az	marad.



Anyám	e	szavakat	írta	a	lap	aljára.
Épp	csak	azt	nem	árulta	el,	hogy	ezen	a	napon	hagyott	fel	a	csordák

vándorlásának	 tanulmányozásával,	 és	 új,	 önálló	 kutatásba	 kezdett	 az
elefántok	gyászmunkájáról.

Anyámmal	 ellentétben	 én	 nem	 tartom	 olyan	 tragikusnak,	 ami
Kenosival	 történt.	 Úgy	 érzem	 magam,	 amikor	 olvasok	 róla,	 mintha
bennem	szikráznának	azok	a	hullócsillagok.

Végtére	 is,	 mielőtt	 örökre	 behunyta	 a	 szemét,	 Kenosi	 még	 látta,
ahogyan	az	anyja	felé	szalad.

*

Amikor	 másnap	 reggel	 lemegyek	 reggelizni,	 belegondolok:	 talán
ideje	lenne	beszélni	a	nagymamámnak	Virgilről.

–	 Te	 mit	 gondolsz?	 –	 kérdem	 Gertie-t.	 Nyilván	 jobb	 lenne,	 ha	 a
nagymamám	kitenne	 az	 irodájánál,	mint	 átkerekezni	 az	 egész	 városon.
Ennyi	 kutatómunka	után	nem	 tudok	más	 eredményt	 felmutatni,	 csak	 a
vádlimat,	ami	vetekedik	egy	balerináéval.

Kutyám	kétszer	a	padlóhoz	csapja	farkát.
–	 Egy	 az	 igen,	 kettő	 a	 nem	 –	 közlöm	 a	 szabályokat	Gertie-vel,	mire

felkapja	a	fejét.	Hallom,	ahogy	nagymamám	szólongat	(már	másodszor),
ezért	 lerobogok	 a	 lépcsőn,	 hogy	 a	 konyhai	 pultnál	 találjak	 rá,	 ahol
kukoricapelyhet	ráz	ki	egy	tálkába.

–	Elaludtam,	ma	nincs	 időm	meleg	ételre.	Bár	sejtelmem	sincs,	hogy
tizenhárom	 évesen	 miért	 nem	 tudsz	 gondoskodni	 magadról.	 Egy
aranyhalnak	jobbak	a	túlélési	esélyei.	–	Kezembe	nyom	egy	tejesdobozt	és
lerántja	 a	 mobilját	 a	 töltőről.	 –	 Vidd	 ki	 a	 szemetet,	 mielőtt	 elmész
csőszködni.	 És	 az	 isten	 szerelmére,	 indulás	 előtt	 fésülködj	meg.	Mintha
egy	harkály	fészkelne	a	hajadban.



Ez	már	nem	ugyanaz	az	asszony,	aki	előző	este	bejött	a	szobámba	és
kitárulkozott	 előttem.	 Nem	 ugyanaz,	 aki	 bevallotta	 nekem,	 hogy	 még
mindig	emésztik	őt	az	anyámmal	kapcsolatos	gondolatok.

Beletúr	a	tárcájába.
–	 Hol	 a	 slusszkulcs?	 Esküszöm,	 néha	 már	 komolyan	 aggaszt,	 hogy

alzheimeres	vagyok…
–	Nagyi,	amit	az	este	mondtál……	–	megköszörülöm	a	torkom.	–	Hogy

bátor	vagyok,	amiért	kutatok	a	mamám	után…
Megrázza	 a	 fejét,	 olyan	 apró	 mozdulattal,	 hogy	 ha	 nem	 az	 arcát

bámulom,	észre	se	veszem.
–	 Vacsora	 hatkor	 –	 jelenti	 be	 olyan	 hangon,	 amivel	 ellentmondást

nem	 tűrően	 tudatja:	 a	 beszélgetés	 véget	 ért,	 mielőtt	 esélye	 lett	 volna
arra,	hogy	elkezdődjön.

*

Meglepetésemre	 Virgil	 annyira	 feszeng	 a	 rendőrőrsön,	 mint
vegetáriánus	 a	 kolbászfesztiválon.	 Nem	 akarja	 a	 főbejáratot	 használni,
ezért	hátul	kell	besurrannunk,	miután	egy	rendőr	kinyitja	az	ajtót.	Nem
akar	diskurálni	az	ügyeletessel	sem.	Elmarad	az	idegenvezetés	is:	Itt	van
az	 öltözőszekrényem;	 ide	 szoktam	 eldugni	 a	 fánkjaimat.	 Korábban	 az	 a
benyomásom	támadt,	hogy	Virgil	önszántából	lépett	ki,	de	kezd	nagyon
úgy	 festeni,	 hogy	 lapátra	 tették.	 Egy	 biztos:	 valamit	 nem	 mond	 el
nekem.

–	 Látod	 azt	 a	 fickót?	 –	 Kikémlelünk	 a	 sarok	 mögül,	 hogy	 lopott
pillantást	vethessek	az	íróasztalánál	ülő	férfira.	–	Ő	Ralph.

–	Hát,	Ralph	van	vagy	ezeréves.
–	Már	akkor	ezerévesnek	tűnt,	amikor	itt	dolgoztam	–	bólint	Virgil.	–

Azt	mondtuk	rá,	hogy	nem	is	orvoshoz,	hanem	régészhez	jár.



Vesz	 egy	 nagy	 levegőt,	 mielőtt	 nekiindul	 a	 folyosónak.	 A	 tárgyi
bizonyítékok	 raktárába	 keresztben	 félbevágott	 ajtó	 vezet,	 amelynek	 a
felső	részét	tartják	nyitva.

–	Hé,	Ralph!	Ezer	éve	nem	láttalak.
Ralph	úgy	mozog,	mintha	víz	alatt	lenne.	Először	a	csípője	fordul	el,

azután	 a	 válla,	 végül	 a	 feje.	 Közelről	 nézve	 több	 a	 ránca,	 mint	 az
elefántoknak	a	 fotókon,	amiket	anyám	hozzátűzött	a	naplója	oldalaihoz.
A	szeme	világos,	akár	a	citromzselé,	és	nagyjából	olyan	az	állaga	is.

–	 Hééé	 –	 ejti	 a	 szót	 Ralph	 olyan	 lassan,	 mintha	 sosem	 akarna	 vége
lenni.	–	Azt	mondják,	egy	nap	kisétáltál	az	ajtón,	és	többé	senki	se	látott.

–	Hogy	is	 fogalmazott	Mark	Twain?	A	halálomról	szóló	hírek	erősen
túloznak.

–	 Ha	megkérdezném,	 hol	 jártál,	 gondolom,	 úgysem	mondanád	 el	 –
sóhajt	Ralph.

–	 Nem	 ám.	 Ahogy	 azért	 is	 nagyon	 hálás	 lennék,	 ha	 senkinek	 sem
említenéd,	hogy	láttál.	Rám	tör	a	viszketegség,	ha	az	emberek	túl	sokat
kérdeznek.	 –	 Virgil	 kissé	 szétlapult	 csokit	 vesz	 elő	 a	 zsebéből,	 hogy
letegye	a	pultra	kettejük	közé.

–	Milyen	régi	ez	a	csoki?	–	súgom	oda	neki.
–	Ezekben	annyi	tartósító	van,	hogy	2050-ig 	vígan	elállnak.	Különben

pedig,	Ralph	úgysem	tudja	elolvasni	a	lejárati	időt.
Ralph	 arca	 valóban	 felderül.	 Ahogy	 a	 szája	 mosolyra	 húzódik,	 az

arcán	 végighullámzó	 ráncok	 azt	 a	 YouTube-videót	 juttatják	 eszembe,
amit	egy	ház	felrobbantásáról	láttam.

–	Még	tudod,	mi	a	gyengém,	Virgil.	–	Vet	rám	egy	pillantást.	–	Ki	az
új	társad?

–	 A	 teniszpartnerem.	 –	 Virgil	 behajol	 az	 ajtónyíláson.	 –	 Figyelj,
Ralph,	rá	kellene	nézni	az	egyik	régi	ügyemre.



–	Már	nem	innen	kapod	a	fizetésed…
–	Addig	is	alig 	fizettek,	amíg	innen	kaptam.	Ugyan	már,	haver!	Nem

azt	várom,	hogy	kavarj	be	egy	mostani	nyomozásba.	Csak	 felszabadítok
egy	kis	helyet…

Ralph	vállat	vont.
–	Kinek	árt,	ha	lezárt	ügyről	van	szó?
Virgil	kireteszeli	az	ajtót,	és	elfurakodik	mellette.
–	Nem	kell	felállnod.	Ismerem	a	járást.
Követem	 a	 hosszú,	 keskeny	 folyosón.	 Mindkét	 oldalon	 padlótól

plafonig 	 érő	 fémpolcok,	 minden	 létező	 helyet	 kitöltenek	 a	 takarosan
összerendezett	kartondobozok.	Virgil	ajkai	mozognak,	ahogyan	leolvassa
a	dobozok	címkéit,	rajtuk	az	ügyek	számaival	és	a	dátumokkal.

–	Következő	sor	–	mormolja.	–	Ez	2006-ig 	tart.
Néhány	 perc	 múltán	 megtorpan,	 és	 elkezd	 felmászni	 a	 polcra.

Kiszabadít	 egy	 dobozt,	 hogy	 ledobja	 nekem.	 Könnyebb,	 mint	 vártam.
Leteszem	a	padlóra,	hogy	átpasszolhasson	még	három	dobozt.

–	 Ennyi?	 –	 kérdezem.	 –	 Mintha	 azt	 mondta	 volna,	 hogy	 egy	 tonna
bűnjelet	gyűjtöttek	be	a	rezervátumban.

–	Úgy	is	volt,	de	az	ügy	időközben	megoldódott.	Csak	azt	 tartották
meg,	ami	az	érintettekhez	köthető.	A	többit	–	a	földet,	az	összetaposott
növényeket	 és	 az	 állati	 hulladékot,	 amiről	 kiderült,	 hogy	 nem
kapcsolódik	az	ügyhöz	–	megsemmisítették.

–	Ha	egyszer	már	végigment	az	egészen,	miért	vagyunk	itt?
–	 Tucatszor	 is	 át	 lehet	 nézni	 valamit	 anélkül,	 hogy	 bármit	 látnál,

azután	jön	a	tizenharmadik	alkalom,	és	hirtelen	a	napnál	világosabb	lesz,
mit	 keresel.	 –	 Felnyitja	 a	 legfelső	 dobozt.	 Odabent	 leragasztott
papírzacskók.	A	szalagon	és	a	zacskókon	NE	felirat.

–	Ne?	–	olvasom.	–	Mi	van	a	zacskókban?



Virgil	megrázza	a	fejét.
–	 Ez	 csak	 Nigel	 Evans	 nevének	 rövidítése.	 Aznap	 éjjel	 ő	 iktatta	 a

bűnjeleket.	 A	 szabályzat	 értelmében	 a	 helyszínelő	 tisztnek	 fel	 kell
tüntetnie	a	 zacskón	és	 a	 szalagon	nevének	kezdőbetűit	 és	 az	 időpontot,
hogy	 a	 bizonyítékot	 később	 be	 lehessen	 terjeszteni	 a	 bíróságon.	 –
Rámutat	 a	 többi	 jelzésre:	 nyilvántartási	 szám,	 a	 kapcsolódó	 bűnjelek
listájával:	 cipőfűző,	 számla.	 Egy	 másik:	 az	 áldozat	 ruhái	 –	 póló,
rövidnadrág.

–	Nyissa	ki	ezt	–	utasítom.
–	Miért?
–	Hallotta	már,	hogy	egy	bizonyos	tárgy	régi	emlékeket	idézhet	fel?

Ki	akarom	próbálni,	igaz-e.
–	Nem	az	anyád	volt	az	áldozat	–	emlékeztet	Virgil.
Ami	 engem	 illet,	 ennyire	 magabiztosan	 nem	 jelenteném	 ki.

Akárhogy	 is,	 kinyitja	 a	 zacskót,	 keres	 egy	 gumikesztyűt	 a	 polcra	 kitett
dobozban,	 majd	 előhúz	 egy	 khakiszínű	 rövidnadrágot	 és	 egy	 szakadt
pólót,	mellrésze	bal	oldalán	a	New	England	Elefántrezervátum	logójával.

–	Nos?	–	sürget.
–	Az	ott	vér?	–	kérdezem.
–	 Nem,	 paradicsomlé.	 Ha	 tényleg	 nyomozó	 akarsz	 lenni,	 akkor

viselkedj	is	úgy.
Ettől	még	a	frászt	hozza	rám.
–	Ilyen	egyenruhát	viselt	mindenki.
Virgil	tovább	kutat.
–	Meg	 is	 van.	 –	Kihúz	 egy	olyan	 lapos	papírzacskót,	 amiben	nem	 is

lehet	 semmi.	 A	 cetli	 szerint:	 859.	 sz.	 bűnjel,	 a	 hullazsákban	 talált	 emberi
hajszál.	 Elveszi,	 és	 a	 zsebébe	 csúsztatja	 a	 zacskót.	 Azután	 felkap	 két
kartont,	és	a	bejárat	 felé	 indul,	miközben	vet	 rám	egy	pillantást	a	válla



felett.
–	Tedd	magad	hasznossá.
Követem,	 karomon	 a	 többi	 dobozzal.	 Meggyőződésem,	 hogy

szándékosan	 fogta	 meg	 a	 könnyebbeket.	 Ezekben	 mintha	 kövek
lennének.	A	bejáratnál	Ralph	felnéz	a	szendergésből.

–	Örülök,	hogy	láttalak,	Virgil.
Virgil	rámutat	az	ujjával.
–	Nem	láttál	senkit.
–	Kit	nem	láttam?	–	vigyorodik	el	Ralph.
Ugyanazon	 a	 hátsó	 bejáraton	 át	 távozunk,	 amikor	 kivisszük	 a

dobozokat	 Virgil	 kisteherautójához.	 Sikerül	 mindent	 betuszkolnia	 a
hátsó	 ülésre,	 ami	 egyébként	 is	 túlzsúfolt	 a	 rengeteg	 összegyűrt
csomagolópapírral	 és	 régi	 CD-tokokkal,	 papírtörülközőkkel,
pulóverekkel	és	üres	üvegekkel.	Felmászom	az	ülésre.

–	És	most?
–	 Most	 rádumáljuk	 a	 labort,	 hogy	 végezzen	 el	 egy	 mitokondriális

DNS-tesztet.
Nem	 tudom,	 mi	 az,	 de	 úgy	 hangzik,	 mint	 ami	 része	 egy	 átfogó

nyomozásnak.	Lenyűgözött	pillantást	vetek	Virgilre.	Meg	kell	mondjam,
rendesen	 összeszedte	 magát	 tegnap	 óta.	 Lezuhanyozott	 és
megborotválkozott,	állott	piaszag	helyett	egy	fenyőerdő	illatát	árasztja.

–	Miért	jött	el?
Vet	felém	egy	pillantást.
–	Mert	megkaptuk,	amit	akartunk.
–	Úgy	értem,	a	rendőrségtől.	Már	nem	akart	nyomozó	lenni?
–	Annyira	biztos	nem,	mint	te	–	mormolja.
–	Szerintem	jogom	van	megtudni,	mit	kapok	a	pénzemért.
Felhorkan.



–	Az	üzletasszony.
Túl	gyorsan	tolat	ki,	az	egyik	doboz	megbillen.	A	zacskók	kiborulnak

belőle,	mire	kicsatolom	az	övem	és	hátrafordulok,	hogy	rendet	tegyek.
–	Nem	könnyű	megmondani,	mi	a	bűnjel	és	mi	a	szemét.	–	A	szalag

lehámlott	az	egyik	barna	papírzacskóról,	hogy	a	tartalma	mcdonald’sos
csomagolópapírok	 fészkében	 landoljon.	 –	 Azért	 ez	 durva.	 Ki	 eszik	meg
tizenöt	halas	szendvicset?

–	Nem	egyszerre	volt	–	feleli	Virgil.
Már	nem	figyelek	rá,	mert	az	ujjaim	ráfonódnak	a	kiborult	bűnjelre.

Ahogy	előrefordulok,	még	mindig 	a	kezemben	szorongatom	a	rózsaszín
Converse	tornacipőt.

Azután	lenézek	a	lábamra.
Rózsaszín	Converse	Hi-Topot	hordok,	amióta	az	eszemet	tudom.	Sőt,

még	 régebb	óta.	 Ez	 az	 egyetlen	gyengém,	 az	 egyetlen	 ruhadarab,	 amit
valaha	is	kértem	a	nagymamámtól.

Minden	 gyerekkori	 fotómon	 ilyet	 viselek:	 ahogy	 elveszek	 a
plüssmackók	 között	 és	 csak	 a	 tornacipőm	 látszik	 ki;	 ahogy	 a	 pokrócon
játszom,	 az	 orromon	 egyensúlyozott	 hatalmas	 napszemüvegben;
ahogyan	 a	 fogamat	 mosom	 a	 fürdőben,	 tök	 csupaszon,	 leszámítva	 a
tornacipőt.	 Anyámnak	 is	 volt	 egy	 pár	 –	 régi,	 viharvert	 darab,	 még	 az
egyetemről.	Nem	viseltünk	ugyanolyan	ruhát;	nem	 fésültük	egyformán
a	 hajunkat;	 nem	 gyakoroltuk	 együtt	 a	 sminkelést,	 de	 ebben	 a	 kis
dologban	passzoltunk	egymáshoz.

Még	 mindig 	 tornacipőt	 hordok,	 gyakorlatilag 	 állandóan.	 Mint
valami	 talizmánt.	Ha	 sosem	vetem	 le	 az	 enyémet,	 akkor	 talán…	Nem	 is
mondom	tovább.

A	szájpadlásom	helyén	mintha	sivatag	lenne.
–	Ez	az	enyém	volt.



Virgil	felém	fordul.
–	Biztos?
Bólintok.
–	 Sosem	 szaladgáltál	 mezítláb,	 amíg	 a	 rezervátumban	 éltetek	 a

mamáddal?
Megrázom	a	 fejem.	Volt	egy	szabály:	 lábbeli	nélkül	senki	nem	ment

sehová.
–	 Ne	 úgy	 képzelje	 el,	 mint	 egy	 golfpályát.	 Csomókban	 állt	 a	 fű,

mindenfelé	tövises	bozótok.	Bármikor	beleeshetett	a	gödrökbe,	amiket	az
elefántok	 ástak.	 –	 Ujjaim	 közt	 forgatom	 a	 parányi	 cipőt.	 –	 Ott	 voltam
akkor	éjjel,	mégsem	emlékszem	rá,	mi	történt.

Talán	 felkeltem	 és	 elkóboroltam	 a	 vadonban?	 Anyám	 engem
keresett?

Miattam	tűnt	el?
Anyám	 végkövetkeztetése	 villan	 belém:	 A	 negatív	 élményekre

emlékszünk,	a	traumákat	elfelejtjük.
Virgil	arca	kifürkészhetetlen.
–	Apád	azt	mondta,	hogy	aludtál	–	árulja	el.
–	Nos,	cipőben	sosem	feküdtem	le	aludni.	Valakinek	rám	kellett	adnia

és	bekötnie	a	fűzőt.
–	Valakinek	–	mondja	utánam	Virgil.

*

Múlt	 éjjel	 az	 apámról	 álmodtam.	 A	 magas	 fűben	 közeledett,	 nem
messze	a	kis	tótól,	és	engem	szólongatott:	Jenna!	Aki	bújt,	aki	nem,	megyek!

Biztonságban	 voltunk,	 a	 két	 afrikai	 elefánt	 lábát	 az	 istállóban
vizsgálták.	Tudtam,	hogy	ebben	a	játékban	az	istálló	fala	a	ház.	Tudtam,
hogy	 apám	mindig 	 győz,	 mert	 gyorsabban	 fut	 nálam,	 de	 ezúttal	 nem



engedtem,	hogy	elkapjon.
Kispaszuly,	szólongatott	a	becenevemen.	Már	látlak	is.
Tudtam,	hogy	hazudik,	mert	távolodott	a	rejtekhelyemtől.
Beástam	magam	a	tó	partján,	ahogyan	az	elefántok	tették	játszadozás

közben,	 míg	 mi	 az	 anyámmal	 figyeltük	 őket.	 Egymást	 fröcskölték
tűzoltófecskendőnek	beillő	ormányukkal,	és	úgy	hemperegtek	a	sárban,
mintha	a	birkóznának,	hogy	lehűtsék	forró	bőrüket.

Megvártam,	amíg	apám	elhagyta	a	nagy	fát,	ahová	Nevvie	és	Gideon
ki	 szokta	 készíteni	 az	 állatoknak	 a	 vacsorát:	 a	 borzas	 szalmabálákat,
sütőtököket	 és	 egész	 dinnyéket	 –	 egy	 kisebb	 családnak	 vagy	 egyetlen
elefántnak	 elegendő	 ételt.	 Amint	 eltűnt	 az	 árnyak	 közt,	 előmásztam	 a
partoldalból,	ahol	addig 	dagonyáztam,	és	szaladni	kezdtem.

Nem	ment	könnyen.	Ruháim	összetapadtak	a	sártól,	hajam	kötélként
verte	 a	 hátamat,	 rózsaszín	 tornacipőm	 belesüppedt	 az	 iszapba.	 Mégis
tudtam,	 hogy	 győzni	 fogok,	 egy	 pillanatra	 el	 is	 kuncogtam	 magam,
mint	amikor	a	hélium	kiszabadul	a	lufi	megkötött	nyakán.

Apámnak	több	se	kellett.	Meghallott,	megpördült	és	rohanni	kezdett
felém,	hogy	elvágja	az	utamat,	mielőtt	otthagynám	sáros	kéznyomomat
az	istálló	hullámlemez	falán.

Talán	 el	 is	 kap,	 ha	 Maura	 nem	 ront	 ki	 a	 fák	 közül,	 olyan	 harsány
tülköléssel,	 hogy	 megdermedtem.	 Az	 elefánt	 meglendítette	 az
ormányát,	 és	 arcon	 ütötte	 apámat,	 aki	 a	 földre	 rogyott,	 és	 a	 jobb
szeméhez	 kapott,	 ami	 pillanatokon	 belül	 feldagadt.	 Maura	 olyan
izgatottan	 ugrándozott	 közöttünk,	 hogy	 apámnak	 arrébb	 kellett
hemperednie,	nehogy	eltapossa.

–	Maura…	–	zihálta.	–	Minden	rendben.	Nincs	semmi	baj,	kislány!…
Az	elefánt	tovább	tülkölt,	olyan	erővel,	hogy	a	fülem	is	csengett.
–	 Jenna	 –	 szólt	 halkan	 az	 apám.	 –	Meg	 ne	mozdulj!	 –	Majd	 a	 bajsza



alatt:	–	Ki	az	ördög	engedte	ki	ezt	az	elefántot?
Sírni	 kezdtem.	Nem	 tudom,	 kit	 féltettem	 jobban,	magamat	 vagy	 az

apámat.	 Anyámmal	 rengetegszer	 figyeltük	 Maurát,	 de	 még	 sosem
láttuk,	hogy	erőszakosan	viselkedett	volna.

Az	 istálló	 ajtaja	 hirtelen	 félresiklott	 a	 síneken,	 és	 anyám	 ott	 állt
magas	keretében.	Egy	pillantással	felmérte	apámat,	Maurát	és	engem.

–	Mit	műveltél	vele?	–	kérdezte	apámtól.
–	Viccelsz?	Csak	bújócskáztunk.
–	Az	elefánttal?	–	Beszéd	közben	anyám	lassan	Maura	és	az	apám	közé

lépett,	hogy	apám	biztonságban	felállhasson.
–	 Dehogy,	 az	 isten	 szerelmére!	 Jennával.	 Amíg	 Maura	 fel	 nem

bukkant,	hogy	odasózzon	egyet.	–	Megdörgölte	az	arcát.
–	 Nyilván	 azt	 hitte,	 hogy	 bántani	 akarod	 Jennát.	 –	 Anyám

összeráncolta	 a	 homlokát.	 –	 Mi	 a	 nyavalyáért	 bújócskáztok	 Maura
területén?

–	Mert	az	hittük,	hogy	odabent	vizsgálod	a	lábát.
–	Az	övét	nem,	csak	Hesterét.
–	De	Gideon	azt	írta	ki	a	táblára…
–	Maurának	nem	volt	kedve	bejönni.
–	És	ezt	nekem	honnan	kellett	volna	tudnom?
Anyám	 tovább	 csitítgatta	 Maurát,	 amíg	 az	 állat	 arrébb	 nem

oldalgott,	de	onnan	is	apámat	figyelte.
–	Ez	az	elefánt	rajtad	kívül	mindenkit	utál	–	mormolta	apám.
–	 Nem	 igaz.	 Láthatóan	 kedveli	 Jennát	 is.	 –	 Maura	 válaszként

megindult	a	fák	felé,	és	legelészni	kezdett,	míg	anyám	felvett	a	karjára.
Éreztem	rajta	a	dinnye	illatát,	amivel	Hestert	etette	a	csűrben,	miközben
megtisztította	 a	 lábát	 és	 ellátta	 a	 repedéseket	 a	 bőrén.	 –	 Ahhoz	 képest,
hogy	 leüvöltöd	 a	 fejem,	 ha	 kiviszem	 magammal	 Jennát,	 elég 	 fura



helyeken	játszadoztok.
–	Egy	 elefántnak	 se	 lett	 volna	 szabad	 itt	 lennie	 ezen	a…	mindegy,	 a

fene	 vigye	 el.	 Úgysem	 győzhetek.	 –	 Apám	 megérintette	 az	 arcát,	 és
összerezzent.

–	Hadd	nézzem!	–	lépett	hozzá	közelebb	anyám.
–	 Fél	 óra	 múlva	 találkozom	 egy	 befektetővel.	 Épp	 azt	 készülök

elmagyarázni	 neki,	 mennyire	 biztonságos	 a	 rezervátum	 egy	 lakott
terület	 kellős	 közepén.	 Mindezt	 monoklival	 a	 szemem	 alatt,	 amit	 egy
elefánttól	kaptam.

Anyám	a	 csípőjére	 ültetett,	 és	 gyengéden	megérintette	 apám	arcát.
Ezek	 a	 pillanatok,	 amikor	 olyannak	 tűntünk,	 mint	 egy	 torta,	 mielőtt
felvágják	és	befalják,	a	legkedvesebbek	számomra.	Szinte	még	a	többit	is
felülírják.

–	Rosszabb	is	lehetne	–	bújt	apámhoz	anyám.
Láttam,	 éreztem,	 ahogyan	 apám	 ellágyult.	 Anyám	 mindig 	 próbálta

felhívni	 a	 figyelmem	 az	 ilyen	 apró	 árulkodó	 jelekre:	 az	 áthelyezett
testsúlyra,	a	vállak	megereszkedésére,	amiből	tudni	lehet,	hogy	leomlott
a	félelem	láthatatlan	fala.

–	Ó,	tényleg?	–	mormolta	apám.	–	Hogyan?
Anyám	elmosolyodott.
–	Tőlem	is	kaphattál	volna	egyet.

*

Az	 elmúlt	 tíz	 percben	 egy	 munkaasztalon	 ülve	 figyeltem	 meg	 a
Kimosakodott	Menthetetlen	Alkoholista	Hím	 és	 a	 Túlfűtött	 Túlexponált
Párducnő	párzási	szokásait.

Íme,	a	megfigyelésről	készített	jegyzeteim:
A	 Hím	 feszült,	 mintha	 ketrecben	 lenne:	 megállás	 nélkül	 rugózik	 a



lábával,	 azután	 felpattan,	 és	 járkálni	 kezd.	 Nagy	 erőfeszítést	 ölt	 a
kicsinosításába,	 várva	 a	 Párducnővel	 való	 találkozást,	 ami	 most	 be	 is
következik.

A	 Párducnő	 fehér	 laborköpenyt	 és	 túl	 sok	 sminket	 visel.	 Úgy
illatozik,	 mint	 azok	 a	 parfümreklámok	 a	 magazinokban,	 amiktől	 az
ember	kísértést	érez,	hogy	az	egészet	kivágja	az	ablakon,	mielőtt	még
megtudhatná	 a	Tíz	dolgot,	amit	a	pasik	akarnak	az	ágyban	 és	Ami	őrületbe
kergeti	 Jennifer	 Lawrence-t.	 Hidrogénszőke,	 sötétbarna	 hajtővel.	 Valaki
szólhatna	 már	 neki,	 hogy	 ilyen	 seggel	 a	 szűk	 miniszoknya	 nem	 túl
előnyös	viselet.

A	 Hím	 lép	 először.	 Arcának	 gödröcskéit	 használja	 fegyverként.	 Azt
mondja:	Hű,	Tess,	ezer	éve!

A	Párducnő	élből	hárítja	a	közeledést.	Mégis	kinek	a	hibája,	Victor?
Tudom,	tudom.	Hagyom	magam	megostorozni,	amikor	csak	akarod.
Árnyalatnyi,	 mégis	 mérhető	 változás	 a	 légköri	 nyomásban.	 Ezt

vehetem	ígéretnek?
Fogak.	 Töméntelen	mennyiségű	 fog.	 Csak	 okosan.	 Ne	 kezdj	 olyasmibe,

amit	nem	tudsz	befejezni,	feleli	a	Hím.
Nem	emlékszem,	hogy	ezzel	valaha	is	gond	lett	volna.	Te?
Ültő	 helyemben,	 ahonnan	 a	 megfigyelést	 végzem,	 csak	 a	 szemem

forgatom.	 Vagy	 ez	 a	 legjobb	 érv	 a	 fogamzásgátlás	 mellett	 a	 nyolcas
ikrek	óta…	vagy	ez	 a	duma	 tényleg 	működik	 férfi	 és	nő	között,	 nekem
pedig 	a	menopauza	környékén	lesz	az	első	randim.

A	 Párducnő	 érzékei	 fejlettebbek,	mint	 a	Hímé,	 radarjával	 befogja	 az
egész	 helyiséget,	 és	 kiszúrja	 a	 jelenlétem.	 Megérinti	 a	 Hím	 vállát,
miközben	a	tekintete	felém	rebben.	Nem	is	tudtam,	hogy	van	kölyköd.

Kölyköm?	Virgil	 úgy	néz	 rám,	mint	 egy	bogárra,	 amit	 szétlapított	 a
cipője	sarkával.	Ó,	ez	nem	ez	enyém.	Bár	tulajdonképpen	miatta	vagyok	itt…



Baszki,	 még	 én	 is	 tudom,	mi	 a	 bibi	 ezzel	 a	 mondattal.	 A	 Párducnő
festett	 ajkai	 összerándulnak.	 Igazán	 nem	 akarlak	 hátráltatni	 abban,	 hogy	 a
dolgodat	végezd.

Virgil	 elvigyorodik,	 szuperlassan,	 és	 szinte	 látom,	 ahogyan	 a
Párducnő	nyáladzani	kezd.	Ugyan	már,	Tallulah,	pontosan	tudod,	hogy	te	vagy
az	én	dolgom,	csak…	tudod,	előtte	törődnöm	kell	az	ügyféllel	is.

A	 Párducnő	 telefonja	 hirtelen	 életre	 kel.	 Leolvassa	 a	 számot	 a
kijelzőről.

–	Jézus	a	pirítóson	–	nyög	fel.	–	Adj	már	öt	percet!
Becsapja	 a	 labor	 ajtaját,	mire	Virgil	 felpattan	mellém	a	 fémasztalra,

és	a	tenyerével	végigsimít	az	arcán.
–	Sejtelmed	sincs,	mennyivel	tartozol	nekem.
Ez	meglep.
–	Azt	akarja	mondani,	hogy	nem	kedveli?
–	 Tallulah-t?	 Jaj,	 dehogy.	 Azelőtt	 szájsebész	 volt,	 onnan	 nyergelt	 át

technikusnak.	 Ahányszor	 látom,	 csak	 arra	 tudok	 gondolni,	 ahogyan	 a
fogkövemet	kapargatja.	Inkább	randiznék	egy	tengeri	uborkával.

–	Azok	evés	közben	felokádják	a	saját	gyomrukat	–	jegyzem	meg.
Virgil	végiggondolja	a	dolgot.
–	 Egyszer	 elvittem	Tallulah-t	 vacsorázni.	 Ahogy	mondom:	 inkább	 a

tengeri	uborka.
–	 Akkor	 miért	 viselkedik	 úgy,	 mint	 aki	 legszívesebben	 itt	 helyben

megfarkalná?
Elkerekedik	a	szeme.
–	Nem	hiszem	el,	hogy	ezt	mondtad.
–	 Becsempészné	neki	 a	 lompost.	 –	 Elvigyorodok.	 –	Kitömné,	mint	 a

fülesbaglyot…
–	Mi	az	ördög	ütött	a	mai	kölykökbe?	–	csóválja	a	fejét	Virgil.



–	A	neveltetésem	az	oka.	A	pozitív	szülői	szerepmodell	fájó	hiánya.
–	És	még	én	vagyok	undorító,	amiért	néha	iszom	egyet.
–	A)	 szerintem	 állandóan	 iszik,	 és	 b)	 igazából	 az	 az	 undorító,	 hogy

csak	hülyíti	Tallulah-t,	miközben	a	szerencsétlen	minden	pillanatban	azt
várja,	mikor	kéri	el	a	számát.

–	Én	ezt	a	 csapatért	 teszem,	az	 isten	 szerelmére	–	nyög	 fel	Virgil.	 –
Tudni	 akarod,	 hogy	 az	 anyád-e	 az	 a	 személy,	 akinek	 a	 hajszálát
megtalálták	Nevvie	Ruehl	holttestén?	Akkor	két	lehetőségünk	van.	Vagy
megpróbálunk	 megdumálni	 valakit	 a	 rendőrségen,	 hogy	 futtassa	 le	 a
tesztet	az	állami	laborban,	amit	senki	sem	fog	megtenni,	mert	az	ügy	le
van	zárva,	és	különben	is	egy	év	a	várakozási	idő…	vagy	elvégeztetjük	a
tesztet	egy	magánlaborban.	–	Felnéz	rám.	–	Méghozzá	ingyen.

–	Hű,	maga	aztán	tényleg	a	csapat	érdekeit	nézi	–	színlelem	a	csillogó
szemű	 ártatlanságot.	 –	 Tudja	mit,	 számlázza	 ki	 nekem	 a	 gumit.	 Így	 is
elég	 vacakul	 érzem	magam.	Nehogy	még	 amiatt	 is	 aggódnom	 kelljen,
hogy	Tallulah	teherbe	ejteti	magát.

Megvetően	felhorkan.
–	Nem	fogok	lefeküdni	Tallulah-val,	még	randira	sem	hívom	el.	Csak

elhitetem	vele,	hogy	 így	 lesz,	 és	emiatt	gyorsabban	 leveszi	 a	mintádat,
mint	ahogy	észrevennéd.

Meredten	 nézem.	 Lenyűgöz	 a	 tervével.	 Talán	 mégiscsak	 ér	 valamit
mint	magándetektív,	ha	ilyen	aljasságokra	képes.

–	 Akkor	 a	maga	 helyében	 azt	 mondanám,	 ha	majd	 visszajön:	 Talán
nem	 vagyok	 Frédi,	 a	 kőkorszaki	 szaki,	 de	 követ	 lehetne	 törni	 a
dorongommal…

Virgil	félbeszakít.
–	Kösz.	Majd	szólok,	ha	segítségre	lesz	szükségem.
Amint	 az	 ajtó	 újra	 kinyílik,	 Virgil	 lepattan	 az	 asztalról,	 én	 pedig



kezembe	temetem	az	arcom,	és	zokogni	kezdek.	Legalábbis	így	teszek.
–	Istenem	–	hördül	fel	a	Párducnő.	–	Mi	történt?
Virgil	még	nála	is	értetlenebbül	mered	rám.
–	Mi	a	szar?	–	kérdezi	némán.
Hangosan	csuklani	kezdek.
–	Én…	én	 csak	meg	akarom	 találni	 a	mam…	a	mamámat.	 –	 Fátyolos

szemmel	nézek	Tallulah-ra.	–	Nem	tudom,	ki	máshoz	mehetnék…
Virgil	belebújik	a	szerepébe,	és	vigasztalóan	átkarolja	a	vállam.
–	Az	anyja	évekkel	ezelőtt	eltűnt.	Régi	ügy.	Nincs	vele	sok	meló.
Tallulah	 arca	 ellágyul.	 Be	 kell	 vallanom,	 így	 már	 nem	 emlékeztet

annyira	Boba	Fettre.{5}

–	Szegény	kiskölyök	–	sóhajt	fel,	mielőtt	rajongó	tekintettel	Virgilhez
fordul.	–	És	te	segítesz	neki?	Tényleg	megéred	a	pénzed,	Vic.

–	 Le	 kellene	 venned	 a	 mintáját.	 Van	 egy	 hajszálam,	 ami	 talán	 az
anyjáé,	 talán	nem,	de	össze	akarom	vetni	a	két	DNS-t.	 Így	 legalább	 lesz
min	 elindulni.	 –	 Felnéz.	 –	 Kérlek,	 Lulu!	 Kisegítenél,	 mint	 egy	 öreg…
barátot?

–	Annyira	nem	is	vagy	öreg	–	dorombolja.	–	És	 te	vagy	az	egyetlen,
aki	Lulunak	hív.	Itt	van	nálad	a	hajszál?

Átadja	a	nőnek	a	papírzacskót,	amit	a	raktárból	hoztunk	el.
–	 Nagyszerű.	 Kezdjük	 is	 el	 a	 mintavételt.	 –	 Megpördül,	 hogy

előhalásszon	a	szekrényből	egy	csomagot.	Biztosan	tudom,	hogy	tű	van
benne,	 ami	 megrémít.	 Ki	 nem	 állom	 a	 tűt,	 reszketni	 kezdek.	 Virgil
elkapja	a	tekintetem.	Ne	spilázd	túl,	suttogja.

Viszonylag	hamar	 felismeri,	hogy	nem	egy	Oscar-díjas	alakítást	 lát,
hanem	tényleg	halálra	vagyok	rémülve,	mert	még	a	 fogam	 is	vacog.	A
tekintetem	 le	 sem	 tudom	 venni	 Tallulah	 ujjairól,	 ahogyan	 feltépik	 a
steril	csomagot.



Virgil	a	kezemért	nyúl,	és	határozottan	megmarkolja.
Nem	 emlékszem,	 utoljára	mikor	 fogta	meg	 valaki	 a	 kezem.	 Talán	 a

nagymamám,	 még	 ezer	 éve,	 ahogy	 átkeltünk	 az	 úttesten,	 de	 az	 is
kötelességből	volt,	nem	együttérzésből.	Ez	most	más.

Felhagyok	a	reszketéssel.
–	Nyugi	–	mosolyodik	el	Tallulah	–,	ez	csak	egy	nagy	fültisztító	vatta.

–	 Felcsattintja	 a	 gumikesztyűjét	 és	 a	 maszkját,	 aztán	 utasít,	 hogy
nyissam	 ki	 a	 szám.	 –	 Csak	 odadörzsölöm	 a	 szájpadlásodhoz.	 Nem	 fog
fájni.

Úgy	 tíz	másodperc	 után	 beejti	 a	 vattát	 egy	 kis	 fiolába,	 amit	 ezután
felcímkéz.	Majd	újra	végigcsinálja	az	egészet.

–	Mennyi	idő	lesz?	–	tudakolja	Virgil.
–	Úgy	egy	hét,	ha	minden	követ	megmozgatok.
–	Nem	is	tudom,	hogy	háláljam	meg.
–	Én	 tudom.	 –	A	nő	 végigfuttatja	mutatóujját	 a	 férfi	 karján.	 –	Úgyis

ebédidő	van…
–	Virgil	most	nem	ér	rá	–	bukik	ki	belőlem.	–	Azt	mondta,	időpontja

van	az	orvosnál,	emlékszik?
Tallulah	 közelebb	 hajol,	 hogy	 a	 fülébe	 súgjon	 valamit,	 amit	 –

szerencsétlenségemre	–	én	is	hallok.
–	Még	megvan	a	műtősruhám,	ha	doktorosdit	akarsz	játszani.
–	Ha	 nem	 lesz	 ott	 időben,	Victor	–	 szakítom	 félbe	 –,	 nem	 adják	 ki	 a

viagrás	 receptjét.	 –	 Lepattanok	 az	 asztalról,	 elkapom	 Virgil	 karját	 és
kirángatom	a	laborból.

A	folyosón	már	olyan	hisztérikusan	nevetünk,	hogy	azt	várom,	mikor
rogyunk	 össze,	 mielőtt	 még	 kijutnánk	 az	 épületből.	 Odakint	 a
napfényben	 nekidőlünk	 a	 genetikai	 labor	 téglafalának,	 úgy	 próbálunk
levegőhöz	jutni.



–	 Nem	 tudom,	 felfaljalak-e	 egészben	 vagy	 inkább	 megköszönjem	 –
nyög	fel	Virgil.

Oldalvást	ránézek	és	előveszem	legsejtelmesebb	Tallulah-hangomat.
–	Hát…	úgyis	ebédidő	van.
Ettől	csak	még	jobban	nevetünk.
Azután	 elkomolyodunk.	Mindkettőnknek	 egyszerre	 jut	 eszébe,	 hogy

mit	keresünk	itt,	hogy	igazából	egyikünknek	sincs	oka	az	örömre.
–	És	most?
–	Várunk.
–	Egy	teljes	hetet?	Csak	van	valami,	amit	csinálhatunk	addig.
Virgil	felém	fordul.
–	Azt	mondtad,	anyád	naplót	vezetett.
–	Igen.	És?
–	Talán	van	benne	valami	fontos.
–	Milliószor	olvastam.	Az	egész	az	elefántokról	szól.
–	 Akkor	 talán	 megemlíti	 a	 munkatársait.	 Vagy	 az	 esetleges

konfliktusokat.
Lecsusszanok	a	fal	mellett,	amíg	ott	nem	ülök	a	betonjárdán.
–	Még	mindig 	azt	hiszi,	hogy	az	anyám	gyilkos.
Virgil	lekuporodik	mellém.
–	Az	a	munkám,	hogy	gyanakodjak.
–	 Ami	 azt	 illeti,	 az	 csak	 volt	 a	 munkája.	 Most	 az	 a	 munkája,	 hogy

megtaláljon	egy	eltűnt	személyt.
–	De	mi	lesz	azután?	–	teszi	fel	a	kérdést	Virgil.
Döbbenten	nézek	rá.
–	Meg	tudná	tenni?	Felkutatná	csak	azért,	hogy	újra	elvegye	tőlem?
–	Nézd,	még	nem	vagy	elkésve	–	sóhajt	fel	Virgil.	–	Ha	most	kirúgsz,

esküszöm,	elfelejtem	az	anyádat,	és	hogy	elkövetett-e	bármit	is.



–	Maga	már	 nem	 zsaru	 –	 emlékeztetem.	 Amiről	 nekem	 is	 eszembe
jut,	 mennyire	 meghúzta	 magát	 az	 őrsön.	 Úgy	 kellett	 belógnunk,	 csak
mert	 félt	belépni	a	 főbejáraton	és	találkozni	egykori	kollégáival.	–	Miért
nem	zsaru	már?

Megrázza	a	fejét.	Hirtelen	bezárkózik,	fallal	veszi	körül	magát.
–	Rohadtul	semmi	közöd	hozzá.
Egyszeriben	 minden	 megváltozik.	 Szinte	 elképzelhetetlen,	 hogy

néhány	 perce	 még	 itt	 nevetgéltünk.	 Tíz	 centire	 sincs	 tőlem,	 mégis
mintha	a	Marson	lenne.

Számíthattam	volna	erre.	Virgilt	 igazából	nem	én	érdeklem,	csak	az
ügy	 megoldása.	 Egyre	 kényelmetlenebbül	 érzem	magam,	 ahogy	 néma
csendben	az	autója	felé	tartok.	Csak	mert	felbéreltem,	hogy	derítse	ki	az
anyám	 titkait,	 még	 nem	 szereztem	 jogot	 arra,	 hogy	 megismerjem	 az
övéit.

–	Nézd,	Jenna…
–	Felfogtam	–	szakítom	félbe.	–	Szorítkozzunk	az	üzletre.
Virgil	habozik.
–	Szereted	a	mazsolát?
–	Nem	igazán.
–	De	azért	nem	mutatsz	nekem	fügét,	ugye?
Hunyorogva	nézem.
–	Mi	maga,	cukros	bácsi?
–	 Eszemben	 sincs	 rád	 mozdulni,	 csak	 ezt	 a	 szöveget	 nyomtam

Tallulah-nak,	 amikor	 a	 fogaimat	 pucolta,	 én	meg	 elhívtam	 randizni.	 –
Virgil	elgondolkodik.	–	Mentségemre	legyen	mondva,	akkoriban	teljesen
magam	alatt	voltam.

–	Ez	mentség?
–	Van	jobb	ötleted?



Virgil	 elvigyorodik,	 azzal	 visszatér.	 Bármit	 mondtam,	 ami	 közénk
furakodott,	egy	csapásra	eltűnik.

–	 Én	 megértem	 –	 felelem	 flegma	 hangon	 –,	 de	 ez	 akkor	 is	 a
legbénább	csajozós	szöveg,	amit	életemben	hallottam.

–	 Ennyi	 élettapasztalattal	 a	 hátad	 mögött	 biztosan	 tudod,	 mit
beszélsz.

Felnézek	Virgilre	és	elmosolyodom.
–	Köszi	mindent.

*

Be	 kell	 vallanom,	 az	 emlékezetem	 néha	 megbízhatatlan.	 Azok	 a
dolgok,	amiket	a	rémálmaimban	látok,	valóban	megtörténhettek.	Azok	a
dolgok,	amiket	biztosnak	hiszek,	az	idők	folyamán	megváltozhatnak.

Vegyük	 azt	 az	 álmot	 a	 múlt	 éjszakából,	 amikor	 apámmal
bújócskázom,	ami	szinte	biztosan	nem	álom,	hanem	valóság .

Vagy	 az	 emléket,	 amikor	 apám	 és	 anyám	 az	 állatok	 párválasztási
szokásairól	beszélgettek.	Habár	minden	egyes	szóra	emlékszem,	maguk
a	hangok	közel	sem	ilyen	tiszták.

Az	egyik	feltétlenül	a	mamámé.	A	másik	csak	az	apámé	lehet.
Mégis,	amikor	hozzátársítom	az	arcot,	mégsem	az.



ALICE

A	 botswanai	 nagymamák	 azt	 mondják	 az	 unokáiknak:	 ha	 gyors	 akarsz
lenni,	 menj	 egyedül,	 de	 ha	 messzire	 akarsz	 jutni,	 menjetek	 együtt.
Mások	 szükségleteinek	 és	 érzéseinek	 megértése	 hosszú	 távon
jövedelmezőbb,	 mintha	 csak	magunkra	 figyelnénk.	 Ez	 bizonyosan	 igaz
az	 általam	 megismert	 falusiakra,	 de	 meglepő	 módon	 ugyanígy	 az
elefántokra	is.

Gyakran	 látni,	 hogy	 a	 csorda	 tagjai	 törődnek	 egymással	 –
nekidörgölőznek	 a	másiknak,	 cirógatják,	 vagy	 éppen	 a	 szájába	helyezik
az	 ormányukat,	 ha	 az	 valamilyen	 stresszhelyzeten	ment	 keresztül	 –,	 de
az	Ambolesiben	Bates,	Lee,	Njiraini,	Poole	és	a	 többi	kutató	elhatározta:
tudományosan	 bizonyítja,	 hogy	 az	 elefántok	 képesek	 az	 empátiára.
Kategorizálták	 a	 pillanatokat,	 amikor	 nemcsak	 felismerték	 társukban	 a
szenvedést	 vagy	 a	 félelmet,	 de	 tettek	 is	 ellene:	 hatásosan
együttműködtek	 a	 többi	 elefánttal,	 és	megvédtek	 egy	 fiatal	 borjút,	 aki
nem	 tudott	 gondoskodni	 magáról;	 vigyáztak	 egymás	 borjaira	 és
ugyanúgy	 megnyugtatták	 őket,	 mint	 az	 anyjuk;	 segédkeztek	 a	 bajba
jutott	 elefántoknak,	 és	 próbálták	 eltávolítani	 testükből	 az	 idegen
tárgyakat,	köztük	lándzsákat,	drótokat.

A	 fenti	 példák	 alapján	 olyan	 attribútumokkal	 ruházták	 fel	 az
elefántokat,	amelyek	lehetővé	teszik	az	empátia	kimutatását.	Úgy	tűnik,
vetették	 fel,	 az	 elefántok	 megértik	 a	 mozgás	 fontosságát	 –	 mennyire
ritka,	 ha	 egy	 másik	 elefánt	 mozdulatlanná	 válik.	 Megértik,	 hogy
bizonyos	viselkedésformák	ugyanazzal	az	eredménnyel	járnak	–	a	párzási



időszakban	 a	 bika	meg	 fogja	 hágni	 a	 kiszemelt	 nőstényt.	 Tudják,	 hogy
egyes	 elefántok	 nem	 alkalmasak	 bizonyos	 feladatok	 elvégzésére	 –	 egy
borjú	nem	tudja	kihúzni	magát	az	 itatóból.	Megértik	a	perspektívát	–	a
távolabb	 lévő	 elefánt	 talán	 nem	 képes	 ugyanúgy	 felismerni	 egy
veszélyforrást.	 Vélhetően	 felismerik,	 hogy	 nem	 minden	 elefánt	 érez
mindig 	ugyanúgy,	és	az	igényeik,	a	várakozásaik	sem	azonosak.

Nem	 nyílt	 rá	 lehetőségem,	 hogy	 olyan	 léptékű	 kutatást	 végezzek,
ami	 az	 Amboseliben	 zajlott,	 de	 az	 elefántok	 empátiás	 képességeivel
kapcsolatban	 szolgálhatok	 néhány	 anekdotával.	 Volt	 egy	 bika	 a
vadrezervátumban,	 akit	 csak	 Turcsinak	 hívtunk.	 Egy	 hurokcsapdának
köszönhetően	elveszítette	ormánya	jelentős	részét,	így	nem	rendelkezett
azzal	a	képességgel,	hogy	ágat	törjön	vagy	füvet	tépjen	az	ormányával,	s
azt	 a	 szájába	 helyezze,	 ezért	 élete	 nagy	 részében,	 már	 fiatalkorától
kezdve	 a	 csordája	 táplálta.	 Láttam	 elefántokat,	 ahogyan	 akciótervet
dolgoztak	ki	arra,	hogy	felsegítsenek	egy	borjút	a	meredek	folyóparton	–
koordinált	 feladatok	 sorával	 letaposták	 a	 partoldalt,	 hogy	 ne	 legyen
olyan	 meredek,	 mások	 kiterelték	 a	 kicsit	 a	 vízből,	 míg	 megint	 mások
segítettek	 neki	 felkapaszkodni.	 Mondhatjuk	 persze,	 hogy	 evolúciós
szempontból	előnyökkel	járt	Turcsi	vagy	a	borjú	életben	tartása.

Annál	 érdekesebbek	 azok	 az	 esetek,	 amikor	 az	 empátiás	 viselkedés
nem	járt	ilyen	evolúciós	előnyökkel.	Még	Pilanesbergben	figyeltem	meg
egy	 elefántot,	 miután	 talált	 egy	 orrszarvúborjút,	 aki	 beragadt	 az	 itató
iszapjába.	Az	orrszarvúk	megrémültek,	ez	pedig 	 felzaklatta	az	elefántot
is,	aki	a	közelben	tülkölt	és	dobogott,	de	valahogy	sikerült	meggyőznie
az	orrszarvúkat,	hogy	van	gyakorlata	a	mentésben,	ezért	legjobb	lesz,	ha
félreállnak	 és	 engedik	 intézkedni.	 Mármost,	 ha	 a	 nagy	 ökológiai
összképet	 nézzük,	 az	 elefánt	 nem	 sokat	 nyert	 az	 orrszarvúbébi
megmentésével	–	mégis	odament	és	kiemelte	az	ormányával,	jóllehet	az



anya	minden	 próbálkozásnál	 neki	 akart	 rontani.	 A	 tulajdon	 életét	 tette
kockára,	 csak	 hogy	 megmentse	 egy	 másik	 faj	 sarját.	 Hasonlóképpen,
Botswanában	 láttam	 egy	 mátriárkát,	 aki	 belebotlott	 egy	 elefántösvény
mellett	 fekvő	 nőstény	 oroszlánba,	 míg	 annak	 kölykei	 az	 út	 közepén
játszadoztak.	 Szokványos	 esetben,	 ha	 az	 elefánt	 oroszlánt	 lát,	 tüstént
nekiront	 (fenyegetést	 lát	 a	 ragadozóban),	 ez	 a	 vezérnőstény	 mégis
türelmesen	 kivárta,	 amíg	 az	 oroszlán	 összeterelte	 és	 elvitte	 az	 útból	 a
kölykeit.	Igaz,	a	kölykök	nem	jelentettek	veszélyt	rá	nézve,	de	egy	napon
felnőttek	 és	 fordult	 a	 helyzet	 –	 ám	 addig 	 is	 valaki	 kölykének	 tartotta
őket.

Ugyanakkor	az	empátiának	is	megvannak	a	korlátai.	Noha	a	borjakat
a	 csorda	 nőstényei	 kollektívan	 nevelik,	 ha	 meghal	 a	 biológiai	 anya,
rendszerint	az	elefántbébi	 is	követi.	Az	elárvult	borjú,	aki	még	tejen	él,
egyszerűen	nem	hagyja	ott	az	anyja	tetemét,	így	a	csorda	többi	tagjának
végül	döntenie	kell:	vagy	marad	a	gyászoló	bébi	mellett,	s	ezzel	kockára
teszi	 a	 saját	 borjai	 életét,	 az	 élelemhez	 és	 vízhez	 jutást	 –	 vagy	 távozik,
beletörődve	a	járulékos	veszteségbe.	Rendkívül	felkavaró	ezt	látni.	Én	is
tanúja	 voltam	 egy	 ilyen	 „búcsúszertartásnak”,	 amikor	 a	 csorda	 tagjai
megérintették	 a	 borjút,	 és	 tülköléssel	 adtak	 hangot	 fájdalmuknak.
Miután	elmentek,	a	magára	maradt	kicsi	menthetetlenül	éhen	halt.

Egyszer	 a	 vadonban	mást	 is	 tapasztaltam.	Találkoztam	egy	 egyedül
maradt	 borjúval,	 akit	 az	 itatónál	 hagytak.	 Nem	 ismerem	 a
körülményeket;	 nem	 tudom,	 meghalt-e	 az	 anya,	 vagy	 a	 borjú	 csak
elkóborolt	 és	 eltévedt.	 Akárhogy	 is,	 egy	 idegen	 csorda	 épp	 akkor
érkezett	 a	 helyszínre,	 amikor	 egy	 hiéna	 is	 megjelent	 az	 ellenkező
irányból.	A	borjú	könnyű	préda	a	hiéna	számára	–	védtelen,	 ízes	 falat	–,
ugyanakkor	 az	 érkező	 mátriárkának	 is	 volt	 egy	 valamivel	 idősebb
kicsinye.	 Amikor	 látta,	 hogy	 a	 hiéna	 szemet	 vetett	 a	 sorsára	 hagyott



borjúra,	 elkergette	a	 ragadozót,	 ám	amikor	a	borjú	odaszaladt	hozzá	és
szopni	próbált,	az	anyaállat	eltolta	és	továbbindult.

A	 jegyzőkönyv	 kedvéért:	 ez	 normális	 reakció.	 Darwini	 szempontból
nézve:	 miért	 korlátozta	 volna	 a	 saját	 borjának	 rendelkezésére	 álló
erőforrásokat	egy	olyan	kedvéért,	aki	nem	az	ő	vérvonalát	vitte	tovább?
Bár	vannak	feljegyzések	a	csordákon	belüli	örökbefogadásokról,	az	esetek
többségében	 senki	 sem	 adoptál	 egy	 elárvult	 borjút	 –	 a	 teheneknek
egyszerűen	 nincs	 annyi	 tejük,	 hogy	 ezzel	 ne	 sodornák	 veszélybe	 a
tulajdon	 sarjaikat.	 Ezúttal	 ráadásul	 rokoni	 kapcsolat	 sem	 állt	 fenn,	 a
mátriárkát	az	égvilágon	semmi	sem	kötötte	az	elárvult	borjúhoz.

Ez	 az	 elefántbébi	 azonban	 kétségbeesett,	 reményvesztett	 hangon
felsírt.

A	 mátriárka	 ekkor	 már	 legalább	 harmincméternyire	 eltávolodott,
mégis	megdermedt,	visszafordult,	és	futva	indult	a	borjú	felé.	Egyszerre
nyújtott	döbbenetes	és	rémisztő	látványt,	a	borjú	azonban	tapodtat	sem
mozdult.

A	 mátriárka	 felkapta	 az	 ormányával,	 és	 erőből	 bevágta	 masszív
lábainak	 járókájába,	 azzal	 továbbindult	 vele.	 Az	 elkövetkező	 öt	 évben
minden	alkalommal	láttam	ezt	a	borjút,	aki	a	csorda	része	lett.

Úgy	 vélem,	 különleges	 érzelmi	 kapcsolat	 van	 az	 elefántanyák	 és	 a
kölykök	között	 –	 tartozzanak	ezek	 akár	 a	 saját	 fajukhoz,	 akár	másikhoz.
Egy	 elefánt	 számára	 ez	 a	 kapcsolat	 különleges	 jelentőséggel	 bír.	 Mire
következtethetünk	 ebből?	 Nos,	 az	 elefánt	 láthatóan	 megérti,	 hogy	 aki
elveszíti	a	kicsinyét,	arra	mérhetetlen	szenvedés	vár.



SERENITY

Anyám,	aki	sosem	akarta,	hogy	közkinccsé	tegyem	a	Látásom,	elég 	soká
maradt	 e	 világon,	 hogy	 még	 lásson	 sikeres	 médiumként.	 Elvittem	 őt
LA-be,	 a	 stúdióba,	 hogy	 találkozhasson	 a	 kedvenc	 szappanopera-
sztárjaival	az	eredeti	Éjsötét	árnyékból{6}.	Vettem	neki	 egy	kis	 bungalót,
nem	messze	malibui	házamtól,	elég 	nagy	telekkel	a	zöldségeskertje	és	a
narancsfái	 számára.	 Elvittem	 a	 filmbemutatókra,	 a	 díjátadókra,
vásárolni	a	Rodeo	Drive-on.	Ékszereket,	autókat,	nyaralásokat,	mindent
megadhattam	neki	–	épp	csak	az	őt	felemésztő	rákot	nem	láttam	előre.

Végignéztem,	 ahogyan	 anyám	 addig 	 zsugorodott,	 míg	 végül
teljesen	eltűnt.	Amikor	meghalt,	alig 	36	kilót	nyomott,	egy	erősebb	szél
kettétörte	 volna.	 Évekkel	 korábban	 az	 apámat	 is	 elveszítettem,	 de	 ezt
most	 egészen	 másként	 éltem	 meg.	 Mint	 a	 világ 	 legjobb	 színésznője,
mindenkivel	 elhitettem,	 hogy	 boldog,	 gazdag	 és	 sikeres	 vagyok,
miközben	tudtam,	hogy	lényem	egy	alapvető	része	örökre	elveszett.

Anyám	 elmúlása	 jobb	 médiummá	 tett.	 Immár	 a	 zsigereimben
éreztem,	 hogyan	 ragadják	 meg	 az	 emberek	 az	 általam	 felkínált
mentőkötelet,	 hátha	 azzal	 befoldozhatják	 az	 üvöltő	 űrt,	 ami	 a	 szeretett
személy	 távozása	 után	 maradt.	 Az	 öltözőmben	 a	 tükör	 előtt	 azért
imádkoztam,	 hogy	 anyám	 jöjjön	 el	 hozzám.	 Desmonddal	 és	 Lucindával
alkudoztam,	 hogy	 mutassanak	 valamit.	 Mégiscsak	 médium	 vagyok,	 a
fene	egye	meg.	Megérdemlek	egy	jelet,	ami	megnyugtat,	hogy	bárhová
is	került	a	túloldalon,	jól	van.

Három	 éven	 át	 több	 száz	 szellem	 üzeneteit	 fogtam,	 ahogy



kapcsolatba	 próbáltak	 lépni	 a	 világunkban	 maradt	 szeretteikkel,	 de
egyetlen	hangot	sem	hallottam	az	anyámtól.

Aztán	 egy	 napon	 beültem	 a	 Mercedesembe,	 hogy	 hazaautózzak,	 s
ahogy	átdobtam	az	anyósülésre	a	táskámat,	az	anyám	ölében	landolt.

Legelőször	arra	gondoltam:	agyvérzésem	van.
Kinyújtottam	 a	 nyelvem.	 Egyszer	 egy	 kéretlen	 e-mailben	 mintha

arról	olvastam	volna,	hogy	akinek	agyvérzése	van,	nem	tudja	kinyújtani
a	nyelvét,	vagy	csak	ott	lóg 	a	szája	sarkában.	Már	nem	emlékszem.

Kitapogattam	az	állam,	hátha	leesett.
–	Tudok	beszélni?	–	kérdeztem	hangosan.	Persze,	te	hülye,	gondoltam.

Épp	azt	teszed.
Megesküszöm	 mindenre,	 ami	 szent:	 amikor	 gyakorló	 és	 ünnepelt

médiumként	megláttam	magam	mellett	 az	 anyámat,	 biztosan	 tudtam,
hogy	haldoklom.

Anyám	csak	mosolyogva	nézett,	nem	szólt	egy	szót	sem.
Hőguta,	 döntöttem	 el,	 miközben	 még	 most	 sem	 vettem	 le	 róla	 a

tekintetem,	pedig 	aznap	nem	volt	olyan	meleg.
Azután	pislantottam	egyet.	Ő	pedig 	eltűnt.
Ezután	egy	csomó	minden	eszembe	jutott.	Hogy	ha	a	101-esen	lennék,

talán	már	tömegbalesetet	okoztam	volna.	Hogy	mindenemet	odaadnám,
csak	még	egyszer	hallanám	a	hangját.

Hogy	 nem	 úgy	 nézett	 ki,	 mint	 amikor	 meghalt:	 erőtlenül,
törékenyen,	 madárszerűen.	 Annak	 az	 anyának	 láttam,	 akire
gyermekkoromból	 emlékeztem:	 elég	 erősnek,	 hogy	 a	 karjában	 tartson,
ha	 beteg	 vagyok,	 és	 leszidjon,	 ha	 nem	 tudok	 nyugodtan	 ülni	 a
fenekemen.

Soha	 többé	 nem	 láttam	 az	 anyámat,	 és	 nem	 azért,	 mert	 nem
próbáltam.	 Egyvalamit	 mégis	 megtanultam	 aznap.	 Hiszem,	 hogy	 sok



életet	 élünk	 és	 sokszor	 újjászületünk,	 a	 szellem	 pedig 	 ötvözete
valamennyi	 életnek,	 amelyben	 a	 lélek	 létezett,	 ám	 amikor	 a	 szellem	 a
médiumhoz	 közelít,	 mindig 	 adott	 formát	 vesz	 fel.	 Azelőtt	 azt	 hittem,
azért,	 hogy	 az	 élők	 felismerjék,	 anyám	 felbukkanása	 azonban
rádöbbentett:	 a	 szellemek	 úgy	 mutatkoznak,	 ahogyan	 szeretnék,	 hogy
emlékezzünk	rájuk.

Sokan	 talán	 szkeptikusan	 fogadják	 mindezt,	 méghozzá	 joggal.	 A
szkeptikusok	 tartják	 kordában	 a	 lápi	 boszorkákat	 –	 legalábbis	 így
gondoltam,	 mielőtt	 magam	 is	 az	 lettem.	 Akinek	 nincs	 semmilyen
személyes	 tapasztalata	 a	 paranormális	 világgal,	 annak	 meg	 kell
kérdőjeleznie	mindent,	amit	erről	hall.

Ha	 egy	 szkeptikus	 aznap	 kérdez,	 amikor	 karnyújtásnyira	 tőlem
megláttam	az	anyámat,	 így	felelek	neki:	anyám	nem	volt	áttetsző,	nem
lebegett,	 nem	 vette	 körül	 dicsfény.	 Éppoly	 valóságosnak	 tűnt,	 mint	 a
fickó,	 aki	 néhány	 perccel	 korábban	 átvette	 tőlem	 a	 parkolójegyet	 és
kiengedett	a	mélygarázsból.	Mintha	bemásoltam	volna	egy	emlékképet
a	tárgyi	valóságba;	mintha	számítógépes	trükköt	látnék,	mint	amikor	a
rég 	halott	Nat	King	Cole	együtt	énekel	a	lányával.	Nem	lehetett	kérdés:
anyám	ugyanúgy	létezik,	mint	a	kormánykerék	reszkető	ujjaim	között.

Mégis	 burjánzani	 kezdett	 bennem	 a	 kételkedés,	 ami	 ha	 egyszer
gyökeret	 vert,	 szinte	 lehetetlen	 kiirtani.	 Évek	 teltek	 el,	 mióta	 egy
szellem	a	segítségemre	sietett.	Ha	egy	szkeptikus	azt	kérdezi,	Ezzel	most
kit	akarsz	hülyíteni?,	azt	felelem,	Nem	téged.	És	biztosan	nem	magamat.

*

A	kiscsajnak	a	Géniusz	bárban,	bár	segítenie	kéne,	annyi	érzéke	sincs
az	 emberekhez,	 mint	 Marie	 Antoinette-nek.	 Morogva	 forgatja	 kezei
között	 ősi	 MacBookomat,	 ujjai	 szórakozottan	 futkároznak	 a



billentyűzeten.	Kerüli	a	szemkontaktust.
–	Mi	a	gond?
Soroljam?	 Hivatásos	 médiumként	 nincs	 kapcsolatom	 a

szellemvilággal;	 kéthavi	 lakbérrel	 el	 vagyok	 maradva;	 éjjel	 háromig
fennmaradtam,	hogy	végignézzek	egy	Csillagképző-maratont{7};	és	gumis
fűző	nélkül	egy	nadrágomat	sem	tudom	felvenni.

Ja,	és	lerobbant	a	számítógépem.
–	 Amikor	 próbálok	 kinyomtatni	 valamit	 –	 felelem	 –,	 semmi	 sem

történik.
–	Hogy	érti,	hogy	semmi	sem	történik?
Meredten	nézek	rá.
–	Mások	mit	szoktak	érteni	rajta?
–	 Elfeketedik	 a	 képernyő?	 Valami	 azért	 kijön	 a	 printerből?	 Kap

valamilyen	hibaüzenetet?	Megjegyzett	bármit	is?
Van	 egy	 elméletem	 az	 Y	 generációról,	 ezekről	 az	 önimádó

huszonévesekről,	akik	nem	akarják	kivárni	a	sorukat.	Akik	nem	akarnak
megdolgozni	 azért,	 hogy	 feljebb	 jussanak,	 mert	 mindent	 azonnal
akarnak,	 és	 szilárd	 meggyőződésük,	 hogy	 ez	 nekik	 jár.	 Szerintem
Vietnamban	 meghalt	 katonák,	 akik	 időközben	 újjászülettek.	 Ha
kiszámoljuk,	 ki	 is	 jön.	 Ezek	 a	 kölykök	 még	 mindig 	 ki	 vannak	 bukva,
amiért	egy	olyan	háborúban	kellett	meghalniuk,	amiben	sosem	hittek.	A
gorombaságukkal	is	ezt	üzenik:	Csókold	meg	a	huszonöt	éves	seggem.

–	 Hé,	 hé,	 ezredes	 –	 mormolom	 magam	 elé	 –,	 fogynak	 a	 kölykök
rendesen?

A	csaj	fel	se	néz.
–	Szeretkezz,	ne	háborúzz!	–	teszem	hozzá.
Úgy	mered	rám,	mintha	megháborodtam	volna.
–	Tourette-szindrómája	van?



–	Médium	vagyok.	Tudom,	ki	volt	azelőtt.
–	Jézus	Krisztus!
–	Nem,	egyáltalán	nem	–	javítom	ki.
Bár	 ha	 előző	 életében	 Vietnamban	 ölték	 meg,	 akkor	 nagy

valószínűséggel	férfi.	A	szellemek	amúgy	nemtelenek.	(A	legjobb	általam
ismert	 médiumok	 nem	 véletlenül	 melegek;	 szerintem	 azért	 sikeresek,
mert	egyensúlyban	tartják	maszkulin	és	feminin	lényüket,	de	ez	csak	egy
elmélet.)	 Volt	 egyszer	 egy	 híres	 ügyfelem	 –	 egy	 R	&	 B	 énekesnő	–,	 aki
előző	életében	koncentrációs	táborban	halt	meg.	A	jelenlegi	exe	az	az	SS-
katona,	aki	 tarkón	 lőtte,	és	neki	az	a	 feladata,	hogy	túlélje	őt.	 Sajnálatos
módon	 ebben	 az	 életében	 a	 fickó	mindig 	 laposra	 verte,	 ahányszor	 csak
berúgott,	 de	 bármibe	 lefogadnám,	 hogy	 miután	 meghalnak,	 az	 útjaik
újra	keresztezni	fogják	egymást.	Igazából	erről	szól	az	egész	emberi	élet
–	 az	 újrakezdésről,	 az	 esélyről,	 hogy	 helyrehozzuk	 a	 dolgokat.
Máskülönben	tovább	kell	próbálkoznunk.

A	kockafejű	néhány	gombnyomással	megnyit	egy	új	menüt.
–	Itt	van	a	naplófájl	a	nyomtatásokról	–	közli,	én	meg	eltűnődöm,	mit

fog	 gondolni	 rólam,	 amiért	 kinyomtattam	 az	 Entertainment	 Weekly
cikkét	 a	Nem	 átlagos	 feleségekről.	 –	 Ez	 lehet	 a	 probléma.	 –	 Nyomkodja	 a
gombokat,	 ezután	 a	 képernyő	 hirtelen	 elsötétül.	 –	 Hoppá	 –	 ráncolja	 a
homlokát.

Azt	még	 én	 is	 tudom,	 hogy	 nem	 jó	 jel,	 ha	 egy	 számítógépes	 guru
ráncolja	a	homlokát.

Az	 internetkávézó	 nyomtatója	 hirtelen	 életre	 kel	 mellettünk.
Nyaktörő	 sebességgel	 kezdi	 köpni	 magából	 a	 lapokat,	 amelyeket
margótól	 margóig 	 megtöltenek	 az	 X-ek.	 A	 papírok	 egymásra
halmozódnak,	 túlcsordulnak	 a	 padlóra,	 míg	 én	 szaladok,	 hogy
összeszedjem	 őket.	 Átfutom	 őket,	 de	 mind	 értelmetlen,



értelmezhetetlen.	Számolom	a	lapokat:	tíz,	húsz,	ötven.
A	 kockafejű	 főnöke	 közelebb	 lép,	 míg	 a	 kiscsaj	 bősz	 igyekezettel

próbálja	leállítani	a	nyomtatást.
–	Mi	a	gond?
Az	 egyik	 oldal	 a	 nyomtató	 tálcájáról	 egyenesen	 a	 kezembe	 repül.	 A

papírt	 elborítják	 az	 értelmetlen	 jelek,	 kivéve	 egy	 kis	 téglalapot	 a
közepén,	ahol	az	X-ek	helyet	adnak	a	szíveknek.

A	kockafejű	a	sírás	határán	áll.
–	Nem	tudom,	mit	csináljak!
A	szívek	között	ott	lapul	az	eddig i	egyetlen	értelmes	szó:	JENNA.
Szent	szar!
–	Én	tudom	–	mormolom.

*

Nincs	 idegesítőbb,	mint	 olyan	 jelet	 kapni,	 amiről	 nem	 tudjuk,	mire
utal.	Ezt	érzem,	amikor	hazamegyek	és	feltárulkozom	a	mindenség	előtt,
az	 meg	 odalök	 nekem	 egy	 nagy	 tál	 gőzölgő	 Semmit.	 A	 múltban
Desmond,	Lucinda	vagy	egyszerre	mindkét	szellemkalauzom	is	segített
volna	 értelmezni,	 hogyan	 kapcsolódik	 a	 nyomtatásban	 felbukkanó
gyereknév	 a	 szellemvilághoz.	 Minden	 paranormális	 jelenség	 csupán
manifesztálódó	 energia:	 egy	 villogó	 zseblámpa,	 amikor	 hozzá	 sem
nyúlunk	 a	 gombhoz;	 egy	 elektromos	 viharban	 fogant	 látomás;	 egy
megcsörrenő	mobil,	 amikor	 senki	 sem	keres.	 Egy	hirtelen	 energialöket
üzenetet	tolmácsolt	nekem,	én	pedig 	azt	sem	tudom,	ki	küldte.

Nem	 villanyoz	 fel	 a	 lehetőség,	 hogy	 kapcsolatba	 lépjek	 Jennával	 –
sejtem,	 hogy	 még	 nem	 bocsátotta	 meg	 nekem,	 amiért	 otthagytam	 a
rendőrség	 előtt	 –,	 de	 akkor	 sem	 tagadhatom,	 hogy	 van	 valami	 a
kölyökben,	amitől	hét	év	óta	először	igazi	médiumnak	érzem	magam.	Ha



Desmond	 és	 Lucinda	 így	 akar	 próbára	 tenni,	 hogy	 lássa	 a	 reakciómat,
mielőtt	újra	elkötelezi	magát	mellettem?

Akárhogy	 is,	 nem	 kockáztathatom,	 hogy	 magamra	 haragítsam	 az
üzenet	küldőjét.	Talán	az	egész	jövőm	ezen	múlik.

Szerencsére	 a	 vendégkönyvben	 megvan	 Jenna	 elérhetősége.
Mindenkivel	 kitöltetem,	 aki	 jósoltatni	 jön.	 Azt	mondom,	 arra	 az	 esetre
kell,	 ha	 egy	 szellem	 sürgős	üzenetet	 küldene	 általam,	 de	 valójában	 így
hívom	meg	őket	a	Facebook-oldalamra.

Leírta	a	mobilszámát	is,	így	hát	felhívom.
–	 Ha	 ez	 valamilyen	 elégedettségi	 felmérés,	 amiben	 az	 1-es	 a	 teljes

kudarc	és	az	5-ös	a	jóslások	Rolls-Royce-a,	akkor	adok	egy	2-est,	de	csak
mert	 megtalálta	 az	 anyám	 tárcáját.	 E	 nélkül	 simán	 –4.	 Milyen	 ember
hagy	magára	egy	tizenhárom	évest	a	rendőrség	előtt?

–	 Ha	 jobban	 belegondolsz,	 melyik	 hely	 lenne	 jobb	 egy	 tizenhárom
éves	számára?	Különben	pedig,	te	sem	vagy	átlagos	tizenhárom	éves,	jól
mondom?

–	Hízelgéssel	nálam	semmire	sem	megy	–	közli	Jenna.	–	Mit	akar?
–	Valaki	a	túlsó	oldalon	úgy	gondolja,	hogy	tovább	kell	segítenem.
Egy	pillanatig 	hallgat,	amíg	megemészti	a	hallottakat.
–	Kicsoda?
–	Hát	–	vallom	be	–,	ez	a	rész	kicsit	ködös.
–	Hazudott	nekem	–	vádaskodik	Jenna.	–	Mégis	meghalt	az	anyám?
–	Nem	hazudtam	neked.	Nem	tudom,	hogy	az	anyád-e.	Még	azt	sem

tudom,	hogy	nő-e.	Csak	azt	érzem,	hogy	kapcsolatba	kell	lépnem	veled.
–	Hogyan	érzi?
Mesélhetnék	neki	a	nyomtatóról,	de	nem	akarom	ráhozni	a	frászt.
–	Amikor	egy	szellem	beszélni	akar,	az	olyan,	mint	a	csuklás.	Az	ember

nem	tud	csuklani,	bárhogy	akar.	Abba	 is	 lehet	hagyni	a	csuklást,	de	ezzel



még	nem	gátoljuk	meg,	hogy	legközelebb	újra	megtörténjen.	Érted?	–	Azt
már	 nem	 árulom	 el	 neki,	 hogy	 azelőtt	 csőstül	 kaptam	 ilyen	 üzeneteket,
míg	 csak	 bele	 nem	 untam	 az	 egészbe.	 Nem	 értettem,	 miért	 csinálnak
mások	 ekkora	 ügyet	 ebből;	 ez	 éppúgy	 hozzám	 tartozott,	 mint	 hogy
rózsaszín	a	hajam	és	megvan	az	összes	bölcsességfogam.	Az	ember	mindig
így	 gondolkodik,	 amíg	 nem	 tudatosul	 benne,	 hogy	 azt	 a	 valamit
bármelyik	 pillanatban	 elveszítheti.	 Ma	 már	 ölnék	 egyetlen	 ilyen
csuklásért.

–	Oké	–	felel	Jenna.	–	Akkor	most	mi	legyen?
–	Nem	tudom.	Arra	gondoltam,	talán	visszamehetnénk	arra	a	helyre,

ahol	a	tárcát	találtuk.
–	Gondolja,	hogy	lesz	ott	más	bűnjel	is?
A	háttérből	hirtelen	egy	másik	hangot	hallok.
–	Bűnjel?	–	ismétli.	–	Ki	az?
–	 Serenity	 –	 élénkül	 fel	 Jenna	 –,	 van	 itt	 valaki,	 akivel	 muszáj

találkoznia.

*

Talán	 keresztet	 vethetek	 a	 megérzéseimre,	 de	 ettől	 még	 egy
pillantással	 felmérem,	 hogy	 Virgil	 Stanhope-nak	 annyi	 haszna	 sincs,
mint	 erkélyajtónak	 a	 tengeralattjárón.	 Szétszórt	 és	 szórakozott,	 mint	 a
gimis	 focicsapat	 kapitánya,	 aki	 nem	 veszi	 észre,	 hogy	 az	 érettségi	 óta
eltelt	húsz	év.

–	 Serenity	 –	 mutat	 be	 minket	 Jenna	 –,	 ez	 itt	 Virgil.	 Ő	 volt	 az
ügyeletes	nyomozó	azon	a	napon,	amikor	az	anyám	eltűnt.

Virgil	kinyújtott	kezemre	mered,	mielőtt	hanyagul	megrázza.
–	 Jenna	 –	 hallom	 meg	 a	 hangját.	 –	 Ugyan	 már!	 Ez	 csak

időpocsékolás…



–	Minden	követ	megmozgatunk	–	jelenti	ki	a	lány.
Megvetem	a	lábam	Virgil	előtt.
–	 Mr.	 Stanhope,	 pályafutásom	 során	 tucatnyi	 bűnügyi	 helyszínen

jártam.	 Olyan	 helyeken	 is,	 ahol	 gumicsizmát	 kellett	 húznom,	 mert	 az
agyzselé	szétfröcskölt	a	padlón.	Jártam	otthonokban,	ahonnan	elrabolták
a	 kölyköket,	 és	 elvezettem	 a	 nyomozókat	 az	 erdőkbe,	 ahonnan	 végül
előkerültek.

Felvonja	a	szemöldökét.
–	Bíróságon	is	tanúskodott?
Kipirul	az	arcom.
–	Nem.
–	Micsoda	meglepetés!
Jenna	odalép	elé.
–	 Ha	 maguk	 ketten	 nem	 képesek	 együttműködni,	 tényleg	 csak	 az

időmet	vesztegetik.	–	Felém	fordul.	–	Tehát,	mi	a	terv?
Terv?	Nincs	semmiféle	terv.	Csak	reménykedem	abban,	hogy	ha	elég

sokáig 	barangolunk	ezen	a	senki	földjén,	valami	belém	villan.	Hét	év	óta
először.

Hirtelen	egy	férfi	sétál	el	előttünk,	a	kezében	mobillal.
–	Látták	ezt?	–	suttogom.
Jenna	és	Virgil	összenéz,	mielőtt	visszafordul	felém.
–	Igen.
–	 Ó!	 –	 Elnézem	 a	 fickót,	 ahogy	 beül	 a	 Hondájába	 és	 elhajt,	 kezében

még	 most	 is	 a	 mobillal.	 Kicsit	 elkedvetlenít,	 hogy	 hús-vér	 ember.
Azelőtt	egy	zsúfolt	szállodában,	ha	ötvenen	kavarogtak	a	szemem	előtt,
legalább	a	felük	szellem	volt.	Nem	csörgették	a	láncaikat	vagy	tartották
kezükben	 a	 levágott	 fejüket,	 de	 a	 mosdóban	 mellettem	 szárították	 a
kezüket,	 odakint	 az	 utcán	 integettek	 a	 taxiknak,	 vagy	 csak	 kiráztak	 a



dobozból	egy	Tic-Tacot.	Mindennapi	cselekvéseket	végeztek.
Virgil	a	szemét	forgatja,	mire	Jenna	belekönyököl	az	oldalába.
–	A	szellemek	most	is	itt	vannak?	–	kérdezi.
Körülnézek,	mintha	a	szemem	sarkából	elcsíphetném	őket.
–	 Meglehet.	 Kötődhetnek	 emberekhez,	 helyekhez,	 dolgokhoz,	 és

bizonyos	korlátok	közt	szabadon	mozoghatnak.
–	Mint	csirkék	a	baromfiudvaron	–	nyög	fel	Virgil.	–	Kicsit	sem	tartja

különösnek,	 hogy	 ahány	 gyilkosság	 helyszínén	 jártam,	még	 sehol	 sem
láttam	szellemeket	a	halottak	körül?

–	 Kicsit	 sem	 –	 felelem.	 –	 Miért	 akarnák	 felfedni	 magukat,	 amikor
kézzel-lábbal	 kapálózik	 az	 ellen,	 hogy	 egyáltalán	 léteznek?	 Mintha
heteróként	menne	a	melegbárba,	hátha	szerencséje	lesz.

–	Mi?	Én	nem	vagyok	meleg.
–	Épp	azt	mondom,	hogy…	mindegy,	felejtse	el.
Dacára	 a	 ténynek,	 hogy	 a	 fickó	 igazi	 barlanglakó,	 Jennát	 láthatóan

lenyűgözi.
–	 Tegyük	 fel,	 hogy	 egy	 szellem	 hozzám	 is	 kötődik.	 Szokott	 nézni

zuhanyozás	közben?
–	Kétlem.	Valaha	ők	is	éltek;	tisztelik	a	magánéleted.
–	 Akkor	 nem	 nagy	 buli	 kísérteni	 –	 mormolja	 Virgil	 a	 bajsza	 alatt.

Áthaladunk	 a	 leláncolt	 kapun,	 kimondatlanul	 is	 azzal	 a	 céllal,	 hogy
átfésüljük	az	egykori	rezervátum	területét.

–	Senki	nem	mondta,	hogy	nagy	buli.	Nem	sok	boldog 	és	elégedett
szellemmel	 találkozni.	 A	 legtöbben	 úgy	 érzik,	 befejezetlenül	 hagytak
valamit.	 Vagy	 buzgón	 vizsgálgatják	 az	 elmúlt	 életüket,	 hogy
elkészítsék	a	leltárt	és	végre	továbbléphessenek.

–	 Vagyis	 azt	 mondja,	 hogy	 a	 szatír,	 akit	 letartóztatok	 a	 benzinkút
vécéjében,	 a	 túlvilágon	 automatikusan	 lelkiismeretet	 növeszt?	 Nem



mondom,	kényelmes.
Visszanézek	a	vállam	felett.
–	 Néha	 konfliktus	 támad	 a	 test	 és	 a	 lélek	 között.	 Ez	 a	 súrlódás	 a

szabad	 akarat.	 Az	 embere	 valószínűleg	 nem	 azért	 jött	 erre	 a	 világra,
hogy	másokat	kukkoljon	a	benzinkút	vécéjében,	csakhogy	ott	az	egója,	az
önimádata	és	a	többi	szarság,	amit	az	előző	életéből	cipel	magával.	Még
ha	 a	 lelke	 arra	 is	 buzdítja,	 hogy	ne	 kukucskáljon	 azon	 a	 lyukon,	 a	 teste
azt	 mondja,	 szar	 ügy.	 –	 Átgázolok	 a	 magas	 füvön,	 és	 kibogozom	 a
szálakat,	amelyek	belegabalyodtak	a	ponchóm	szélébe.	–	Olyan,	mint	egy
drogos.	Vagy	egy	alkoholista.

Virgil	hirtelen	elfordul.
–	Én	erre	megyek.
–	 Ami	 azt	 illeti	 –	 mutatok	 az	 ellenkező	 irányba	 –,	 nekem	 olyan

érzésem	 van,	 hogy	 erre	 kellene	 mennünk.	 –	 Igazából	 nincs	 semmilyen
megérzésem,	csak	Virgil	akkora	seggfejnek	tűnik,	hogy	ha	feketét	mond,
nekem	 azonnal	 rá	 kell	 vágnom	 a	 fehéret.	 Máris	 pálcát	 tört	 felettem,	 és
máglyára	 ítélt,	 amiből	 arra	 következtetek,	 hogy	 pontosan	 tudja,	 ki
vagyok,	 és	 emlékszik	 McCoy	 szenátor	 kisfiára.	 Ha	 nem	 lennék
meggyőződve	arról,	hogy	jó	okom	van	Jenna	mellett	maradni,	már	rég	a
kocsim	felé	tartanék,	hogy	duzzogva	itt	hagyjam	őket.

–	Serenity?	–	Jennának	van	annyi	esze,	hogy	engem	kövessen.	–	Amit
a	 testről	 és	 a	 lélekről	 mondott,	 az	 azokra	 is	 igaz,	 akik	 rossz	 dolgokat
követnek	el?

Vetek	rá	egy	pillantást.
–	Valami	azt	súgja,	hogy	ez	nem	csak	elméleti	kérdés.
–	 Virgil	 szerint	 az	 anyám	 azért	 tűnt	 el,	 mert	 ő	 ölte	 meg	 azt	 a

gondozót	a	rezervátumban.
–	Azt	hittem,	baleset	volt.



–	A	rendőrség	is	ezt	gondolta,	de	gyanítom,	hogy	van	néhány	kérdés,
amire	 Virgil	 sosem	 kapott	 választ,	 anyám	 pedig 	 meglépett,	 mielőtt
esélye	 lett	 volna	megkérdezni	 őt.	 –	 Jenna	megrázza	 a	 fejét.	 –	Az	 orvosi
jelentés	 szerint	 a	 halált	 súlyos	 külső	 fizikai	 behatás	 okozta,	 de	 mi	 van
akkor,	 ha	 ezt	 nem	 egy	 elefánt,	 hanem	 egy	 ember	 idézte	 elő?	 Ha	 az
elefánt	már	csak	egy	holttestet	taposott	meg?	Látni	lehet	a	különbséget?

Nem	 tudom.	 Ezt	 a	 kérdést	 inkább	 Alice-nek	 kéne	 feltenni	 –	már	 ha
valaha	 előkerül	 élve	 –,	 de	 nem	 lepne	 meg,	 ha	 egy	 nő	 esetében,	 aki
annyira	 szerette	 az	 elefántokat,	 mint	 Jenna	 anyja,	 az	 egyik	 kedvence
megpróbálta	volna	elfedni	a	nyomokat.	Ez	lenne	a	Szivárványhíd,	amiről
az	 állatbarátok	 mindig 	 beszélnek?	 Mert	 létezik,	 az	 biztos.	 Előfordult,
hogy	 akik	 átkeltek	 a	 túloldalra,	 azokat	 nem	 egy	 személy	 várta,	 hanem
egy	kutya,	egy	ló,	sőt	egy	esetben	egy	szeretettel	gondozott	madárpók.

Ha	 a	 gondozó	 halálát	 nem	 véletlen	 baleset	 okozta,	 ha	 Alice	 még
életben	 van	 és	 menekül	 a	 múltja	 elől,	 akkor	 nagyon	 is	 érthető,	 hogy
miért	 nem	 jelentkezett	 nálam	 szellemalakban	 és	 próbált	 általam
kapcsolatba	lépni	a	lányával.	A	gondot	az	okozza,	hogy	sajnos	nem	ez	az
egyetlen	magyarázat.

–	Akkor	 is	meg	 akarod	 találni	 a	mamádat,	 ha	 kiderülhet	 róla,	 hogy
gyilkos?

–	 Igen.	 Így	 legalább	 tudnám,	 hogy	 még	 életben	 van.	 –	 Jenna
lekuporodik	a	fűtengerben,	ami	kis	híján	a	feje	búbjáig 	ér.	–	Azt	mondta,
tudná,	ha	meghalt	volna.	S	azóta	sem	mondott	olyat,	hogy	halott	lenne.

–	 Nos,	 a	 szelleméről	 még	 biztosan	 nem	 hallottam.	 –	 Nem	 teszem
hozzá,	hogy	ez	nemcsak	azért	lehet,	mert	még	életben	van,	hanem	azért
is,	mert	fabatkát	sem	érek	médiumként.

Jenna	tépkedni	kezdi	a	füvet,	és	csupasz	térdére	szórja	a	szálakat.
–	 Nem	 zavarja?	 –	 kérdezi.	 –	 Hogy	 a	 Virgilhez	 hasonlók	 őrültnek



hiszik?
–	Hívtak	már	rosszabbnak	is.	Amúgy	meg	nem	tudhatjuk,	kinek	van

igaza,	amíg	meg	nem	halunk.
Belegondol	ebbe.
–	 A	 matektanárom,	 Mr.	 Allen	 azt	 mondta,	 hogy	 ha	 valaki	 pont,	 az

csak	 a	 pontot	 látja.	 Aki	 vonal,	 az	 látja	 a	 vonalat	 és	 a	 pontot,	 aki	 pedig
háromdimenziós,	 az	 látja	 mindhárom	 dimenziót,	 a	 vonalakat	 és	 a
pontokat	is.	Attól,	hogy	nem	látjuk	a	negyedik	dimenziót,	még	létezhet.
Ez	csak	azt	jelenti,	hogy	még	nem	értük	el.

–	Messze	bölcsebb	vagy	a	korodnál,	kislány	–	ismerem	el.
Jenna	lehajtja	a	fejét.
–	Azok	a	szellemek,	akiket	korábban	ismert,	ők	meddig	maradtak?
–	Attól	függ.	Miután	lezárták	a	múltjukat,	általában	továbbléptek.
Tudom,	 mit	 kérdez	 és	 miért.	 Ez	 is	 olyan	 mítosz	 a	 túlvilággal

kapcsolatban,	 amit	nem	 szívesen	 rombolok	 le.	Az	 emberek	 azt	hiszik,	 a
haláluk	 után	 a	 túlvilágon	 újra	 egyesülnek	 a	 szeretteikkel,	 de	meg	 kell
mondjam:	 ez	 nem	 így	 működik.	 A	 túlvilág 	 nem	 az	 e	 világi	 élet
folytatása.	 Imádott	 hitvesünkkel	 sem	 ott	 folytatjuk,	 ahol	 abbahagytuk:
fejtegetjük	 tovább	 a	 keresztrejtvényeket	 a	 konyhában	 vagy	 vitatkozunk
azon,	kinél	fogyott	el	a	tej.	Talán	bizonyos	esetekben	előfordulhat	ilyen,
de	leggyakrabban	a	hitvesünk	már	továbblépett,	a	lelke	egy	másik	síkra
került.	Vagy	 talán	mi	vagyunk	azok,	akiknek	a	 szelleme	 továbbfejlődik,
és	 leelőzzük	 a	 társunkat,	 aki	 még	 mindig 	 azon	 tököl,	 hogyan	 hagyja
maga	mögött	az	életet.

Amikor	az	ügyfelek	azelőtt	 eljöttek,	kivétel	nélkül	mind	ezt	 akarták
hallani	eltávozott	szeretteiktől:	Várni	fogok	rád,	amikor	ideérsz.

Tíz	esetből	kilencszer	ezt	kapták	helyette:	Soha	többé	nem	látsz.
A	lány	mintha	egészen	apróra	menne	össze.



–	Tudnék	róla,	ha	meghalt	volna	a	mamád	–	hazudok	neki.
Mindig 	 azt	 hittem,	 pokolra	 kerülök,	 amiért	 elhitetem	 az

ügyfeleimmel,	 hogy	 még	 birtokomban	 van	 a	 Látás,	 de	 a	 mai	 napon
sikerült	 színpad	 melletti	 helyet	 foglalnom	 Lucifer	 egyszemélyes
revüjére,	 amikor	 rávettem	 egy	 gyereket,	 hogy	 higgyen	 bennem,	 pedig
már	én	sem	hiszek	saját	magamban.

–	Akkor	lassan	vége	lesz	a	pikniknek,	vagy	egyedül	keressem	tovább
a	tűt	a	szénakazalban?	–	hallom	Virgilt.	–	Nem,	helyesbítek.	Nem	is	a	tűt.
A	tűnek	van	értelme.

Csípőre	tett	kézzel,	gúnyos	mosollyal	tornyosul	fölénk.
Talán	nem	csak	Jenna	miatt	vagyok	 itt.	Talán	Virgil	Stanhope	miatt

is	itt	kell	lennem.
Felállok,	 és	 próbálom	 visszaverni	 a	 belőle	 sugárzó	 negatív

energiákat.
–	 Talán	 ha	 nyitottabban	 állna	 a	 lehetőséghez,	 a	 legváratlanabb

helyeken	találná	meg	a	lényeget.
–	Kösz	a	tanácsot,	Gandhi,	de	én	inkább	maradok	a	szikár	tényeknél,

és	nem	kérek	a	hókuszpókuszból.
–	Ezért	a	hókuszpókuszért	kaptam	három	Emmy-díjat	–	mutatok	rá.	–

Nem	 gondolja,	 hogy	 egy	 kicsit	 mindnyájan	 médiumok	 vagyunk?	 Még
sosem	fordult	elő,	hogy	egy	rég	nem	látott	barátjára	gondolt,	amikor	az
váratlanul	felhívta?

–	Nem	–	feleli	laposan	Virgil.
–	 No	 persze,	 ahhoz	 barátok	 is	 kellenek.	 Hát	 az,	 hogy	 bekapcsolt

navigációval	 vezetett,	 és	 amikor	 arra	 gondolt,	 hogy	 itt	 balra	 kellene
mennem,	a	következő	pillanatban	a	GPS	is	ezt	mondta?

Elneveti	magát.
–	 Vagyis	 az	 egész	 valószínűségszámítás.	 50	 százalékos	 eséllyel



mindig	igaza	van.
–	 Sosem	 hallgatott	 arra	 a	 belső	 hangra?	 Semmi	 zsigeri	 reakció?

Megérzés?
Virgil	önelégülten	vigyorog.
–	Akarja	tudni,	mit	súg	most	ez	a	belső	hang?
Felemelem	a	kezem.
–	Én	feladom.	–	 Jennához	fordulok.	–	Nem	tudom,	miért	gondoltam,

hogy	éppen	én	leszek	az,	aki…
–	Ismerem	ezt	a	helyet.	–	Virgil	céltudatosan	belegázol	a	fűtengerbe,

míg	mi	Jennával	követjük.	–	Itt	valamikor	egy	hatalmas	fa	állt,	de	azóta
belecsapott	 a	villám.	És	 arrafelé	van	egy	 tó.	 –	Próbálja	betájolni	magát,
többször	 is	 körbefordul,	 mielőtt	 jó	 száz	 méternyit	 gyalogolunk	 észak
felé.	 Azután	 egyre	 szélesedő	 koncentrikus	 körökben	 halad,	 óvatosan
lépdel	a	talajon,	ami	besüpped	a	cipője	alatt.	Végül	diadalmasan	hajol	le,
hogy	félrehúzza	a	lehullott	ágakat	és	a	szivacsos	mohát,	míg	fel	nem	fed
egy	mély	gödröt.

–	Itt	találtuk	meg	az	áldozatot.
–	Akit	agyontapostak	–	teszi	hozzá	hangsúlyosan	Jenna.
Hátralépek,	nem	akarok	bekavarni	 a	 kibontakozó	drámába,	 de	 ekkor

valami	 rám	 kacsint	 a	 mohaszőnyegből,	 amit	 Virgil	 az	 imént	 forgatott
fel.	Lehajolok,	hogy	felvegyem	a	láncot,	a	sértetlen	kapoccsal	és	az	apró
függővel:	egy	fényesre	polírozott	kaviccsal.

Újabb	jel.	Hallak,	gondolom	némán,	bárki	 is	rejtőzzék	a	hallgatás	fala
mögött,	míg	a	lánc	patakként	csörgedezik	tenyerem	völgyében.

–	Találtam	valamit.	Talán	az	áldozaté?
Jenna	arcából	minden	szín	kiszalad.
–	Ez	a	mamámé	volt.	És	soha,	de	soha	nem	vette	le.

*



Ha	 találkozom	egy	hitetlennel	–	márpedig 	elmondhatom,	hogy	úgy
jönnek	rám,	mint	méhek	a	nektárra	–,	Thomas	Edisont	hozom	fel.	Nincs	a
földön	 egyetlen	 ember,	 aki	 kételkedne	 abban,	 hogy	 ő	 a	 tudományos
gondolkodás	 mintapéldája:	 a	 matematikus	 elme,	 mely	 megalkotta	 a
fonográfot,	 a	 villanykörtét,	 a	 mozgóképes	 kamerát	 és	 vetítőt.	 Tudjuk
róla,	hogy	 szabadgondolkodóként	kijelentette:	nincs	 semmilyen	 felsőbb
lény.	 Tudjuk,	 hogy	 1093	 szabadalmat	 jegyeztetett	 be.	 S	 azt	 is,	 hogy
mielőtt	 meghalt,	 egy	 gépezeten	 dolgozott,	 ami	 lehetővé	 tette	 volna
számára,	hogy	beszéljen	a	holtakkal.

Az	 ipari	 forradalom	 kiteljesedése	 egyben	 a	 spiritiszta	 mozgalmak
fénykora	 is	 volt,	 s	 attól,	 hogy	 lelkesen	 támogatta	 a	 gépesítést,	 Edison
még	 ugyanakkora	 rajongással	 tekintett	 a	 metafizikára.	 Ha	 pedig 	 a
médiumok	 szeánszok	 útján	 képesek	 kapcsolatba	 lépni	 a	 halottakkal,
érvelt,	akkor	ugyanezt	egy	gondosan	kalibrált	gépezetnek	is	tudnia	kell.

Nem	 sokat	 beszélt	 erről	 a	 készülő	 találmányáról.	 Talán	 tartott	 attól,
hogy	ellopják	az	ötletet;	talán	még	nem	dolgozta	ki	teljesen	a	terveket.	A
Scientific	 Americannek	 azt	 nyilatkozta,	 gépezete	 „a	 szelepek	 elvén”
működik	majd,	vagyis	a	másik	oldalról	a	legkisebb	erőfeszítés	is	elég	lesz
ahhoz,	hogy	megmozduljanak	a	huzalok,	megszólaljanak	a	csengettyűk,
meglegyen	a	bizonyság.

Mondhatom	azt,	hogy	Edison	hitt	a	túlvilági	életben?
Nos,	bár	állítólag 	kijelentette,	hogy	az	élet	elpusztíthatatlan,	sosem

jött	vissza,	hogy	ezt	személyesen	is	elmondja	nekem.
Talán	csak	hiteltelenné	akarta	tenni	a	spiritisztákat?	Aligha.
Valószínűbb	 lehetőség,	 hogy	 tudományos	 alapokra	 kívánt	 helyezni

egy	 nehezen	 behatárolható	 területet.	 Valószínűbb,	 hogy	 rideg,
tárgyilagos	 bizonyítékokkal	 próbálta	 alátámasztani	 mindazt,	 amiből
azelőtt	én	is	éltem.



Azt	is	tudom,	hogy	Edison	felrebbenő	fátyolként	látta	az	ébrenlétet	és
álmot	 elválasztó	 pillanatot,	 amikor	 a	 legszorosabban	 kötődünk	 felsőbb
énünkhöz.	 Foteljének	 mindkét	 karfája	 alá	 üres	 bádogdobozokat
helyezett,	 mielőtt	 elszunyókált.	 Mindkét	 kezében	 nagy	 fémgolyót
tartott,	 így	 amikor	 elbólintott,	 tüstént	 felébredt	 a	 csörömpölésre,	majd
lejegyezte,	amit	ebben	a	pillanatban	látott,	gondolt	vagy	képzelt.	Egyre
gyakorlottabban	tartotta	fent	ezt	az	átmeneti	állapotot.

Talán	 próbálta	 csatornába	 terelni	 a	 kreatív	 energiákat.	 Vagy	 talán
próbálta	csatornába	terelni…	nos…	a	szellemeket.

Edison	 halála	 után	 sem	 prototípusokat,	 sem	 terveket	 nem	 találtak,
ami	 arra	 utalt	 volna,	 hogy	 egy	 holtakkal	 kommunikáló	 gépezeten
dolgozott.	 Szerintem	 ez	 csak	 azt	 jelenti,	 hogy	 a	 hagyatékát	 gondozó
kurátorok	zavartan	szembesültek	spirituális	elhajlásaival,	vagy	csak	nem
akarták,	hogy	egy	nagy	tudós	ilyesmiről	híresüljön	el.

Számomra	mégis	úgy	 tűnik,	hogy	Thomas	Edison	nevetett	utoljára.
Otthonában,	 a	 floridai	 Fort	 Myersben	 állítottak	 neki	 egy	 életnagyságú
szobrot,	amelyik	ma	is	kezében	szorongatja	azt	a	fémgolyót.

*

Egy	férfi	jelenlétét	érzem.
Bár	 ha	 őszinte	 akarok	 lenni,	 ez	 talán	 csak	 a	 menetrendszerűen

közelgő	fejfájás	jele.
–	 Persze,	 hogy	 egy	 férfi	 jelenlétét	 érzi.	 –	 Virgil	 összegyűri	 az

alufóliát,	 ami	 korábban	 chilis	 hot-dogjának	 adott	 otthont.	 Még	 sosem
láttam	 embert	 úgy	 falni,	mint	 őt.	 Hirtelen	 az	 óriáspolip	 és	 a	 takarítógép
szavak	ugranak	be	róla.	–	Ki	más	adna	nyakláncot	egy	csajnak?

–	Maga	mindig 	ilyen	goromba?
Elveszi	egyik	sült	krumplimat.



–	Ez	most	más,	magával	kivételt	teszek.
–	Még	mindig 	van	étvágya?	–	kérdem.	–	Cseppet	 sem	zavarja,	hogy

én	előre	megmondtam?
Virgil	felhorkant.
–	Ne	már!	Csak	azért,	mert	belebotlott	egy	elveszett	nyakláncba?
–	 Miért,	 maga	 mit	 talált?	 –	 A	 pattanásos	 képű	 kölyök,	 aki	 a

hullámlemez	 lakókocsiból	 kiszolgált	 minket,	 szórakozottan	 hallgatja	 a
szóváltást.	 –	 Mi	 van?	 –	 förmedek	 rá.	 –	 Nem	 láttál	 még	 embereket
vitatkozni?

–	Szerintem	még	rózsaszín	hajú	nőt	nem	látott	–	mormolja	Virgil.
–	Nekem	legalább	még	van	hajam	–	mutatok	rá.
Legalább	ezzel	érzékeny	pontra	tapintok.	Végigfuttatja	kezét	sörtére

nyílt	haján.
–	Ez	így	dögös	–	védekezik.
–	Mondogassa	csak	magának.	–	A	szemem	sarkából	újabb	pillantást

vetek	a	hot-dog 	árus	kamaszra,	aki	 tovább	bámul.	Hinni	akarok	abban,
hogy	 az	 Emberi	 Konyhamalac	 látványa	 vonzza,	 amint	 eltakarítja
ebédem	maradékát,	de	csak	nem	hagy	nyugodni	a	gondolat,	hogy	talán
felismeri	 bennem	 a	 hírességet,	 aki	 egykor	 voltam.	 –	 Nem	 kellene	 a
ketchupos	 flakonokat	 töltögetned?	 –	 kérdezem,	 mire	 végre
visszahúzódik	az	ablakból.

A	park	közelében	faljuk	a	hot-dogot,	amit	én	fizettem,	miután	Virgil
rádöbbent,	hogy	egy	cent	sincs	nála.

–	Az	apám	az	–	jelenti	be	Jenna	két	falat	tofu-dog	között.	Már	ő	viseli
a	 nyakláncot,	 ott	 ingázik	 a	 pólóján.	 –	 Ő	 adta	 az	 anyámnak.	 Ott	 voltam.
Emlékszem	rá.

–	Remek.	Emlékszel	rá,	hogy	anyád	kapott	egy	láncra	fűzött	kavicsot,
de	 arra	 nem,	 hogy	 mi	 történt	 az	 eltűnése	 éjszakáján.	 –	 Virgil



megcsóválja	a	fejét.
–	 Próbáld	 kézbe	 venni,	 Jenna	 –	 javaslom.	 –	 Amikor	 emberrablási

ügyekhez	hívtak,	akkor	jöttek	a	legjobb	megérzéseim,	ha	megérintettem
valamit,	ami	az	eltűnt	gyerekhez	tartozott.

–	Úgy	beszél,	mint	egy	igazi	szuka	–	jegyzi	meg	Virgil.
–	Mit	mondott?
Ártatlan	tekintettel	néz	fel.
–	 Az	 a	 nőstény	 kutya,	 nem	 igaz?	 A	 vadászkopók	 nem	 így	 fognak

szagot?
Ügyet	 se	 vetek	 rá,	 csak	 nézem	 Jennát,	 ahogyan	 ujjai	 ráfonódnak	 a

láncra,	és	szorosan	összezárja	a	szemét.
–	Semmi	–	jelenti	ki	egy	pillanat	múltán.
–	Majd	megjön	az	is	–	 ígérem.	–	Amikor	a	 legkevésbé	számítanál	rá.

Rengeteg	természetes	képességünk	van,	annyit	mondhatok.	Lefogadom,
hogy	 eszedbe	 fog	 jutni	 valami	 fontos,	 amikor	 ma	 este	 megmosod	 a
fogad.

Ez	 persze	nem	 szükségszerűen	 igaz.	 Évek	 óta	 erre	 várok,	 de	 semmi
sem	jut	az	eszembe.

–	Nem	ő	az	egyetlen,	aki	 felfrissíthetné	a	memóriáját	–	gondolkodik
hangosan	 Virgil.	 –	 	 Talán	 a	 fickótól,	 aki	 Alice-nek	 adta	 a	 láncot,
megtudhatnánk	ezt-azt.

Jenna	felkapja	a	fejét.
–	Az	apámtól?	Legtöbbször	még	az	én	nevemre	sem	emlékszik.
Megpaskolom	a	karját.
–	 Nem	 kell	 szégyenkezned	 az	 apád	 bűnei	 miatt.	 Az	 én	 apám

nőimitátor	volt.
–	Mi	a	baj	ezzel?	–	kérdi	Jenna.
–	Semmi,	csak	történetesen	nagyon	rossz	nőimitátor	volt.



–	Hát,	az	én	apám	diliházban	van	–	sóhajt	fel	Jenna.
A	feje	fölött	elnézek	Virgil	felé.
–	Á!
–	Amennyire	tudom	–	veszi	át	a	szót	Virgil	–,	a	mamád	eltűnése	után

senki	 sem	 vette	 a	 fáradságot,	 hogy	 beszéljen	 vele.	 Talán	megérne	 egy
próbát.

Eleget	 olvastam	 mások	 gesztusaiban	 ahhoz,	 hogy	 tudjam,	 mikor
ködösít	 valaki.	 Virgil	 Stanhope	 most	 éppen	 úgy	 hazudik,	 mint	 a
vízfolyás.	 Nem	 tudom,	 miben	 utazik,	 vagy	 hogy	 mit	 remél	 kihúzni
Thomas	 Metcalfból,	 de	 nem	 engedem,	 hogy	 Jenna	 kettesben	 maradjon
vele.

Még	ha	meg	is	esküdtem,	hogy	többé	a	 lábamat	be	nem	teszem	egy
elmegyógyintézetbe.

A	 szenátorral	 való	 incidens	 után	 sötét	 napokat	 éltem	 meg,
amelyekben	sok	vodka	és	néhány	vényre	kapható	gyógyszer	 is	 szerepet
kapott.	 Akkori	 ügynököm	 egy	 kis	 pihenést	 javasolt,	 és	 pihenés	 alatt
pszichiátriai	kezelést	értett.	Diszkrétebb	helyet	nem	is	találhatott	volna;
sok	celeb	 járt	 ide	 felfrissülni,	 ahogyan	Hollywoodban	a	gyomormosást,	 a
rehabot	 és	 az	 elektrosokkot	 becézik.	 Harminc	 napot	 töltöttem	 itt,	 épp
eleget	ahhoz,	hogy	tudjam:	soha	többé	nem	süllyedhetek	ilyen	mélyre.

Egy	 aranyos	 kiscsajt	 kaptam	 szobatársnak,	 egy	 híres	 hip-hop	 sztár
lányát.	Gita	leborotválta	a	fejét,	és	piercinget	tetetett	minden	csigolyája
fölé,	 majd	 ezeket	 vékony	 platinalánccal	 kötötte	 össze,	 míg	 én	 azon
tűnődtem,	 hogyan	 tud	 így	 háton	 fekve	 aludni.	 Egész	 csapatra	 való
láthatatlan	 személyről	 beszélt,	 akik	 számára	 tökéletesen	 valóságosnak
tűntek.	Amikor	egy	ilyen	képzeletbeli	személy	késsel	kergette,	berohant
a	forgalomba	és	egy	taxi	elcsapta.	Paranoid	skizofréniát	diagnosztizáltak
nála.	 Közös	 felfrissülésünk	 idején	 éppen	 abban	 hitt,	 hogy	 az	 idegenek



mobiltelefonok	útján	irányítják.	Ha	bárki	megpróbált	elküldeni	egy	SMS-
t,	Gitát	kitörte	a	sikítófrász.

Egy	éjjel	elkezdett	előre-hátra	ringani	az	ágyban	azzal,	hogy	„belém
fog	csapni	a	villám.	Belém	fog	csapni	a	villám.”

Tudni	 kell,	 hogy	 csillagfényes	 nyári	 éjszaka	 volt,	 de	 ő	 csak	 nem
hagyta	 abba.	 Teljesen	 belelovalta	magát	 ebbe,	 majd	 amikor	 egy	 órával
később	 hirtelen	 vihar	 támadt	 a	 környéken,	 sikoltozni	 kezdett,	 és	 a
tulajdon	bőrét	kaparta.	Egy	nővér	próbálta	lenyugtatni.

–	 Édesem,	 az	 a	 vihar	 és	 a	 villám	 nem	 tud	 bejönni	 ide.	 Itt
biztonságban	vagy.

Gita	felé	fordult,	s	abban	a	pillanatban	tökéletesen	tisztának	láttam	a
tekintetét.

–	Nem	tud	maga	semmit	–	suttogta.
Mennydörgés	 hallatszott,	 amitől	 hirtelen	 kitört	 az	 ablak.	 A	 villám

ívfénye	behatolt,	végigperzselte	a	szőnyeget,	és	öklömnyi	lyukat	égetett
a	matracba	Gita	mellett,	aki	most	még	kétségbeesettebben	ringott	előre-
hátra.

–	Mondtam,	hogy	belém	fog	csapni	a	villám	–	hajtogatta.	–	Mondtam,
hogy	belém	fog	csapni	a	villám.

Csak	magyarázatként	meséltem	ezt	el,	 annak	bizonyítására,	hogy	az
őrültek	néha	sokkal	tisztábban	látnak	nálunk.

–	Apám	nem	tud	segíteni	–	erősködik	Jenna.	–	Kár	is	bajlódnunk	vele.
Lápi	 boszorkaként	 szerzett	 ösztöneim	 ezúttal	 sem	 csalnak	 meg.

Ahogyan	 félrekapja	 a	 tekintetét,	 ahogyan	 a	 körmét	 rágja	 –	 Jenna	 is
hazudik.	Miért?

–	 Elmennél	 a	 kocsihoz,	 Jenna	 –	 kérdezem	 –,	 hátha	 ott	 van	 a
napszemüvegem?

Készséggel	felpattan,	csak	elmenekülhessen	a	beszélgetés	elől.



–	Rendben.	–	Kivárom,	amíg	Virgil	 a	 szemembe	néz.	 –	Nem	tudom,
miben	mesterkedik,	de	nem	bízom	magában.

–	Pompás.	Akkor	ugyanúgy	érzünk	egymás	iránt.
–	Mi	az,	amit	nem	mond	el	neki?
Habozik,	tényleg	fejtörést	okoz	neki,	mennyire	bízhat	meg	bennem.
–	 Aznap	 éjjel,	 amikor	 holtan	 találták	 a	 gondozót,	 Thomas	 Metcalf

nagyon	 ideges	 volt.	 Pattanásig 	 feszült.	 Lehetett	 azért,	 mert	 egy	 ideje
nem	hallott	a	feleségéről	és	a	lányáról.	Vagy	azért,	mert	már	a	kezdődő
idegösszeroppanás	 tüneteit	 mutatta,	 de	 ugyanúgy	 azért	 is,	 mert
gyötörte	a	bűntudat.

Hátradőlök,	összefonom	magam	előtt	a	karomat.
–	Szóval	maga	szerint	Thomas	gyanúsított.	Alice	is	gyanúsított.	Úgy

tűnik,	mindenki	bűnös,	 csak	maga	nem,	aki	balesetnek	nyilvánította	az
ügyet.

Virgil	mélyen	a	szemembe	néz.
–	Okkal	gondolom,	hogy	Thomas	Metcalf	bántalmazta	a	feleségét.
–	 Az	 bárkinek	 elég	 indok,	 hogy	 elszökjön	 –	 tűnődök	 el	 hangosan.	 –

Vagyis	találkozni	akar	vele,	hátha	kiszed	belőle	valamit.
Amikor	 Virgil	 csak	 megvonja	 a	 vállát,	 tudom,	 hogy	 jó	 irányba

tapogatózom.
–	Belegondolt,	milyen	hatással	lehet	ez	Jennára?	Máris	azt	hiszi,	hogy

az	 anyja	 magára	 hagyta.	 Azt	 akarja,	 hogy	 vegye	 le	 a	 rózsaszín
szemüveget	és	gazembernek	lássa	az	apját	is?

Fészkelődik.
–	Azelőtt	kellett	volna	erre	gondolnia,	hogy	megbízott.
–	Maga	tényleg	hatalmas	seggfej.
–	Ezért	fizetnek.
–	 Az	 ilyeneknek	 külön	 adósávot	 kéne	 megállapítani.	 –	 Résnyire



szűkítem	a	szemem.	–	Mindketten	tudjuk,	hogy	nem	ezen	az	ügyön	fog
meggazdagodni.	Akkor	mégis	mit	vár	ettől?

–	Az	igazságot.
–	 Jenna	kedvéért?	–	teszem	fel	a	kérdést.	–	Vagy	a	sajátjáért,	ha	már

tíz	évvel	ezelőtt	lusta	volt	kideríteni?
Egy	 izomköteg	 remegni	 kezd	 az	 állán.	 Egy	 pillanatig 	 azt	 hiszem,

átléptem	 a	 határt;	 hogy	 felpattan	 és	 elviharzik.	 Mielőtt	 megtehetné,
Jenna	visszatér.

–	Nincs	napszemüveg	–	közli.	Még	most	is	a	függőt	szorongatja.
Tudom,	 hogy	 egyes	 neurológusok	 szerint	 az	 autista	 kölyköknél	 a

szoros	 szinaptikus	 kapcsolatok	 és	 az	 általuk	 folyamatosan	 továbbított
ingerek	okoznak	hiperérzékenységet,	ami	ahhoz	vezet,	hogy	képtelenek
bármire	 is	 koncentrálni.	 Szerintem	 a	 látnoki	 képesség	 sem	 különbözik
annyira	 ettől,	 sőt,	 fennáll	 a	 lehetőség,	 hogy	 igazából	 egyik	 sem
elmebetegség.	 Egyszer	 megkérdeztem	 Gitát	 a	 képzeletbeli	 barátairól.
Képzeletbeli?,	 ismételte,	 mintha	 én	 lennék	 az	 őrült,	 amiért	 nem	 látom
őket.	 Ez	 itt	 a	 buktató:	megértettem,	miről	 beszél,	mert	már	 jártam	ott.
Ha	 látunk	 valakit,	 aki	 egy	 láthatatlan	 személyhez	 beszél,	 az	 lehet
paranoid	 skizofréniás,	 de	 ugyanúgy	 médium	 is.	 Csak	 mert	 mi	 nem
halljuk	a	beszélgetés	egyik	felét,	attól	még	megtörténhet.

Ez	 a	 legfőbb	 oka	 annak,	 hogy	 nem	 különösebben	 vágyom	 Thomas
Metcalfhoz	 és	 az	 elmegyógyintézetbe:	 talán	 szemtől	 szembe	 kerülök
olyanokkal,	 akik	 nem	 tudják	 kontrollálni	 a	 természetes	 képességet,
amelynek	visszaszerzéséért	én	ölni	is	hajlandó	lennék.

–	Tudod,	hogyan	jutunk	el	az	intézethez?	–	kérdezi	Virgil.
–	 Szerintem	 tényleg	 nem	 jó	 ötlet	 meglátogatni	 az	 apámat.	 Nem

mindig	reagál	jól	az	idegenekre.
–	Mintha	azt	mondtad	volna,	hogy	néha	még	téged	se	ismer	fel.	Akkor



honnan	tudhatja,	hogy	nem	vagyunk	régi	barátai?
Látom,	 hogy	 Jenna	 keményen	 próbálja	 kikezdeni	 Virgil	 logikáját,

amíg	eldönti,	hogy	védelmezze-e	az	apját	vagy	próbáljon	hasznot	húzni
a	gyengeségéből.

–	Igaza	van	–	szúrom	közbe.
Virgil	és	Jenna	egyszerre	döbben	meg	a	kijelentésemen.
–	Egyetért	vele?	–	kérdezi	Jenna.
Bólintok.
–	Ha	az	apád	bármit	elárul	azzal	kapcsolatban,	miért	tűnt	el	a	mamád

akkor	éjjel,	nagyon	sokat	segíthet	nekünk.
–	Persze	te	döntesz	–	vonja	meg	a	vállát	Virgil.
Jenna	csak	egy	hosszú	pillanat	múltán	felel.
–	 Igazság	 szerint	 az	 apám	 másról	 se	 beszél,	 csak	 az	 anyámról.

Hogyan	 találkoztak,	 hogyan	 nézett	 ki…	 Ő	 már	 a	 legelején	 tudta,	 hogy
össze	 fognak	 házasodni.	 –	 Beharapja	 az	 alsó	 ajkát.	 –	 Azért	 mondtam,
hogy	 nem	 akarok	 bemenni	 az	 intézetbe,	 mert	 nem	 akartam	 ezt
megosztani	 magukkal.	 Senkivel.	 Ő	 az	 egyetlen	 kapcsolatom	 az
anyámmal.	Apám	az	egyetlen,	akinek	ugyanúgy	hiányzik,	mint	nekem.

Ha	 az	 univerzum	 hívja	 az	 embert,	 nem	 tesszük	 félre	 a	 telefont.
Megvan	 az	 oka,	 hogy	 folyton	 visszatérek	 ehhez	 a	 lányhoz.	 Vagy	 a
tömegvonzás	miatt,	vagy	mert	ő	az	a	kútfő,	amelyből	újra	feltöltődhetek.

Előveszem	legsugárzóbb	mosolyom.
–	 Drágám,	 nálam	 jobban	 senki	 nem	 imádja	 a	 romantikus

történeteket.



ALICE

Ma	meghalt	a	mátriárka.
Mmaabo	 az,	 aki	 tegnap	 már	 le-lemaradozott	 a	 csordától.	 Mozgása
nehézkessé	 és	 szaggatottá	 vált,	 mielőtt	 térdre	 rogyott	 és	 felbukott.
Harminchat	 órán	 át	 megállás	 nélkül	 figyeltem.	 Láttam,	 ahogyan	 a
csordája	–	 lánya	és	 legközelebbi	 társa,	Onalenna	–	próbálta	 felemelni	az
agyarával,	 és	 egyszer	 sikerült	 is	 talpra	 állítani,	 mielőtt	 örökre
összerogyott.	 Ormánya	 utoljára	 még	 kinyúlt	 Onalenna	 felé,	 mielőtt
összetekeredett	 a	 földön,	 akár	 egy	 papírszalag.	 Onalenna	 és	 a	 csorda
többi	 tagja	 rémült	hangokat	 adott	 ki,	 ezután	 is	 próbálta	ormányával	 és
testével	alátámasztani	elesett	vezérét,	húzta-vonta	Mmaabo	tetemét.

Hat	 óra	 múltán	 a	 csorda	 sorsára	 hagyta	 a	 testet,	 de	 szinte	 azonnal
felbukkant	egy	másik	elefánt.	Azt	gondoltam,	Mmaabo	csordájának	egy
lemaradt	tagja,	de	a	bal	fül	háromszög	alakú	sérüléséről	és	a	foltos	lábról
ráismertem	 Sethunyára,	 egy	másik,	 kisebb	 csorda	 vezetőjére.	 Sethunya
és	Mmaabo	nem	állt	rokonságban,	mégis,	miután	megjelent,	Sethunya	is
elcsendesedett	 és	 óvatosabban	mozgott.	 Lehajtotta	 a	 fejét,	 és	 leszegte	 a
füleit.	Megérintette	az	ormányával	Mmaabo	testét.	Megemelte	bal	hátsó
lábát,	 és	 Mmaabo	 teteme	 fölé	 tartotta,	 azután	 átlépett	 felette,	 hogy	 az
elhunyt	 elefánt	beékelődjön	mellső	 és	hátsó	 lábai	 közé.	 Elkezdett	 előre-
hátra	 ringatózni.	 Hat	 percig 	 tartott	 mindez.	 Mintha	 táncolt	 volna,
minden	zene	nélkül.	Néma	tisztelgésként.

Mit	 jelentett	mindez?	Egy	idegen	elefántot	miért	érintett	meg	ilyen
mélyen	Mmaabo	halála?



Két	 hónap	 telt	 el,	 amióta	 Kenosi,	 a	 csapdába	 szorult	 fiatal	 bika
meghalt;	 két	 hónap,	 amióta	 hivatalosan	 is	 másik	 kutatási	 területet
választottam	 magamnak.	 Amíg	 a	 munkatársaim	 a	 vadrezervátumban
tanulmányozzák	a	Tuli	elefántjainak	migrációs	mintáit	és	ennek	hatását
az	 ökoszisztémára,	 a	 szárazság	 kihatásait	 az	 elefántok	 szaporodási
rátájára,	 az	 üzekedési	 időszakokat	 és	 a	 hímek	 megvadulásának
gyakoriságát,	addig 	az	én	vizsgálatom	merőben	kognitív.	Nem	mérhető
földrajzi	nyomkövető	eszközökkel;	nincs	benne	a	DNS-ben.	Akárhányszor
is	 jegyzem	 fel,	 hogy	 az	 elefántok	 áhítattal	 érintik	 meg	 más	 elefántok
koponyáját,	vagy	hogy	visszatérnek	arra	a	helyre,	ahol	korábban	a	csorda
valamelyik	 tagja	 kiszenvedett,	 amint	 ezt	 gyászmunkaként	 értelmezem,
átlépek	 egy	 határt,	 amit	 az	 állati	 viselkedésformák	 kutatói	 sosem
léphetnek	át.	Érzelmeket	tulajdonítok	egy	nem	emberi	teremtménynek.

Ha	bárki	arra	kérne,	hogy	védjem	meg	az	álláspontom,	azt	felelném:
minél	 komplexebb	 egy	 viselkedésforma,	 annál	 szövevényesebb	 a
mögötte	 álló	 tudományos	 magyarázat.	 Matematika,	 kémia,	 ez	 mind
könnyű	 –	 zárt	 rendszerek,	 egyértelmű	 válaszokkal.	 Ha	 meg	 akarjuk
érteni	 a	 viselkedést	 –	 legyen	 szó	 emberről	 vagy	 elefántról	 –,	 a
rendszereink	sokkal	bonyolultabbak,	ezért	a	mögötte	álló	 tudománynak
is	ennyivel	összetettebbnek	kell	lennie.

Csak	 hát	 senki	 sem	 kér	 erre.	 A	 főnököm,	 Grant	 talán	 azt	 gondolja,
hogy	majd	 átmegyek	 ezen	 a	 fázison,	 s	 előbb	 vagy	 utóbb	 visszatérek	 az
igazi	 tudományhoz,	 hogy	 a	 kognitív	 funkciók	 helyett	 halmazelméleti
kérdésekkel	foglalkozzam.

Korábban	 is	 láttam	 már	 elefántokat	 meghalni,	 de	 most	 először
változtattam	a	kutatásom	fókuszán.	Mindent	fel	akartam	jegyezni.	Biztos
akartam	 lenni	 abban,	 hogy	 nem	 siklottam	 el	 semmilyen	 hétköznapi
részlet	 felett,	 ami	 később	 még	 fontos	 lehet	 az	 elefántgyász	 megértése



szempontjából.	 Ezért	 maradtam	 idekint	 és	 áldoztam	 fel	 az	 éjszakai
pihenést	 is.	 Lejegyeztem,	 mely	 elefántok	 jöttek	 el	 látogatóba,
azonosítottam	 őket	 az	 agyaruk,	 a	 farkuk,	 a	 sebeik,	 sőt	 olykor	 a	 fülük
érmintája	 alapján	 (ami	 éppoly	 egyedi,	 mint	 a	 mi	 ujjlenyomatunk).
Táblázatba	 szedtem,	mennyi	 időt	 töltöttek	Mmaabóval	 és	hol	 érintették
meg.	 Lejegyeztem,	 amikor	 elhagyták	 a	 testet,	 amikor	 visszatértek.
Katalogizáltam	 a	 többi	 állatot	 –	 antilopokat	 és	 egy	 zsiráfot	 –,	 amint
elhaladtak	 a	 közelben,	mit	 sem	 tudva	 a	 halott	mátriárkáról.	 Leginkább
mégis	azért	maradtam,	mert	tudni	akartam,	visszatér-e	Onalenna.

Csaknem	tíz	órába	telt,	mire	újra	megjelent.	Amikor	ez	történt,	már
alkonyodott,	 és	 a	 csorda	 messze	 járt.	 Némán	 megállt	 anyja	 holtteste
mellett,	 miközben	 az	 éjszaka	 oly	 hirtelen	 hullt	 le,	 akár	 a	 guillotine.
Hébe-hóba	 tülkölt	 egyet,	 hogy	 északkeletről	 távoli	 válasz	 érkezzen	 –
mintha	 ellenőrizni	 akarta	 volna	 nővéreit,	 és	 emlékeztetni	 őket,	 hogy
még	itt	van.

Onalenna	 az	 elmúlt	 órában	 mozdulatlanná	 kövült,	 talán	 ezért	 is
riasztott	meg	annyira	a	Land	Rover	érkezése,	a	 reflektor	 sötétbe	 fúródó
fényei.	Onalenna	 is	összerezzent,	a	 fenyegetést	érzékelve	elhátrált	anyja
mellől.

–	 Hát	 itt	 vagy	 –	 szólított	 meg	 Anya,	 amint	 közelebb	 ért.
Elefántkutatóként	 egy	 évvel	 utánam	 érkezett	 Botswanába,	 és	 azt
tanulmányozta,	 hogyan	 változnak	 a	 vándorlási	 útvonalak	 az
orvvadászok	ténykedése	nyomán.	–	Nem	vetted	fel	a	rádiót.

–	Lehalkítottam.	Nem	akartam,	hogy	megzavarja.	 –	Biccentettem	az
idegesen	topogó	elefánt	felé.

–	Oké,	de	Grant	akar	tőled	valamit.
–	 Most?	 –	 Főnököm	 a	 legkevésbé	 sem	 bátorított,	 amikor	 közöltem

vele,	hogy	az	elefántok	gyászmunkájával	kívánok	foglalkozni.	Azóta	alig



állt	szóba	velem.	Talán	valamiért	meggondolta	magát?
Anya	végigmérte	Mmaabo	tetemét.
–	Mikor	történt?
–	Lassan	huszonnégy	órája.
–	Szóltál	már	a	vadőröknek?
Megráztam	 a	 fejem.	 Persze	 meg	 kellett	 tennem,	 hogy	 kijöjjenek	 és

levágják	 Mmaabo	 agyarát,	 mielőtt	 az	 orvvadászok	 teszik	 meg,	 de
akartam	adni	a	csordának	még	néhány	órát,	hogy	legyen	ideje	rendesen
meggyászolni	vezérét.

–	Mit	mondjak	Grantnek,	mikor	számíthat	rád?	–	tudakolta	Anya.
–	Hamarosan	–	feleltem.
Anya	 terepjárója	 beleveszett	 a	 távolba,	 olyan	 apró	 fénypont	 lett	 a

tintakék	 sötétben,	 mint	 egy	 szentjánosbogár.	 Onalenna	 fújtatva	 tért
vissza,	hogy	anyja	szájába	csúsztassa	az	ormányát.

Mielőtt	még	lejegyezhettem	volna	ezt	a	gesztust,	egy	hiéna	tűnt	fel
Mmaabo	teteme	előtt.	A	lámpafény,	amit	a	jelenetre	irányítottam,	élesen
villant	a	metszőfogakon,	ahogyan	szétnyitotta	 száját.	Onalenna	 tülkölni
kezdett,	 és	 a	 hiéna	 felé	 nyújtotta	 ormányát.	 Úgy	 tűnt,	 túl	 messze	 van
ahhoz,	 hogy	 kárt	 tehessen	 benne,	 de	 az	 afrikai	 elefántok	 csaknem	 fél
méter	 hosszan	 be	 tudják	 húzni	 harmonikaszerű	 ormányukat,	 hogy	 a
legváratlanabb	 pillanatokban	 csapjanak	 oda	 vele.	 Akkora	 erővel	 törölte
képen	a	hiénát,	hogy	az	nyüszítve	hempergett	a	porban.

Onalenna	 felém	 fordította	 hatalmas	 fejét.	 A	 halántékmirigyek
váladéka	sötétszürke	csíkokat	húzott	a	bőrén.

–	 Muszáj	 lesz	 őt	 elengedned	 –	 mondtam	 ki	 hangosan,	 bár	 nem
tudom,	melyikünket	próbáltam	meggyőzni.

Arra	riadtam	fel,	hogy	a	korai	napfény	az	arcomra	vetült.	Legelőször
arra	 gondoltam,	 hogy	 Grant	 ki	 fog	 nyírni.	 Másodszor,	 hogy	 Onalenna



eltűnt.	Két	nőstény	oroszlánt	találtam	a	helyén,	akik	Mmaabo	hátsó	felén
marakodtak.	 Felettük	 az	 égen	 egy	 keselyű	 rótta	 a	 nyolcasokat,	 várta	 a
sorát.

Nem	 akartam	 visszamenni	 a	 táborba.	 Mmaabo	 teteménél	 akartam
maradni,	 hogy	 tanúja	 legyek,	 ha	 más	 elefántok	 is	 eljönnek	 leróni	 a
kegyeletüket.

Meg	 akartam	 találni	 Onalennát,	 hogy	 lássam:	 mit	 csinál	 éppen,
hogyan	viselkedik	a	csorda,	ki	lesz	az	új	mátriárka.

Tudni	 akartam,	 képes-e	 levetkőzni	 a	 gyászt,	 vagy	 továbbra	 is
hiányolja	az	anyját.	Hogy	mennyi	ideig 	tart,	amíg	ez	az	érzés	elmúlik.

*

Grant	egyértelmű	módon	megbüntetett.
Számtalan	 munkatársam	 helyett,	 aki	 éppúgy	 dajkálhatta	 volna	 az

egyhetes	 látogatásra	 ideérkező	 New	 England-i	 seggfejet,	 éppen	 engem
választott.

–	Nem	mindennap	veszítünk	el	egy	mátriárkát,	Grant	–	védekeztem.
–	 El	 kell	 ismerned,	 mennyire	 fontos	 egy	 ilyen	 esemény	 a	 kutatásom
szempontjából.

Felnézett	az	aktáiból.
–	Az	az	elefánt	halott	lesz	még	egy	hét	múlva	is.
Ha	 a	 kutatásom	 nem	 ingatta	 meg	 Grantet,	 az	 időbeosztásom	 talán

igen.
–	 De	 nekem	 ki	 kell	 mennem	 Owennel.	 –	 Owennel,	 az	 állatorvossal

megjelöltünk	 egy	mátriárkát	 ahhoz	 az	 új	 kutatáshoz,	 amit	 a	 KwaZulu-
Natal	 Egyetem	 csapata	 végzett.	Másként	 fogalmazva:	Nem	értem	 rá	 ilyen
hülyeségekre.

Grant	újra	felnézett	rám.



–	De	hát	ez	fantasztikus!	–	lelkendezett.	–	A	fickót	biztosan	érdekelni
fogja,	hogy	csináljátok.	–	Ezzel	ott	 is	 találtam	magam	a	vadrezervátum
kapujánál,	 ahol	 arra	 vártam,	hogy	Thomas	Metcalf	megérkezzen	 a	New
Hampshire-i	Boone-ból.

Mindig 	 nagy	 nyűg	 volt	 látogatókat	 fogadni.	 Legtöbbször	 a	 kövér
kandúrok	 jöttek,	 akik	 szponzoráltak	 egy-egy	 GPS-nyomkövetőt,	 csak
hogy	eljátszhassák	 a	 feleségük	és	üzletfeleik	 előtt	 a	Nagy	Fehér	Vadász
politikailag 	 korrekt	 változatát	 –	 ahelyett,	 hogy	 elefántokat	 öltek	 volna,
végignézték,	 amint	 az	 állatorvos	 elkábította	 az	 állatokat	 és	 felhelyezte
rájuk	 a	 gallért,	 mielőtt	 koccintottak	 volna	 a	 koktéljaikkal	 a	 tulajdon
nagylelkűségükre.	 Máskor	 állatkerti	 vagy	 cirkuszi	 idomárok	 jöttek,
mindig 	a	legidiótább	fajtából	–	az	utolsó,	akit	két	teljes	napon	át	kellett
furikáznom	a	Land	Roveremmel,	a	Philadelphiai	Állatkertben	dolgozott,
és	 amikor	 meglátta	 egy	 hatéves	 bika	 halántékmirigy-váladékát,
ragaszkodott	hozzá,	hogy	a	bébi	párzani	akar.	Mondhattam	neki	bármit
(ne	 már,	 tényleg?	 Egy	 hatéves	 hím	 még	 messze	 van	 attól,	 hogy
megvaduljon),	nem	tudtam	ettől	eltántorítani.

Be	 kell	 vallanom,	 amikor	 Thomas	 Metcalf	 kikászálódott	 az	 afrikai
taxiból	 (ami	 önmagában	 érdekes	 élmény,	 ha	 valaki	 korábban	 nem
próbálta),	nem	úgy	festett,	mint	vártam.	Velem	egykorú	lehetett,	és	kis
kerek	 szemüvege	 rögtön	 bepárásodott,	 ahogy	 kilépett	 a	 nyirkos
levegőre,	 ezért	 csak	 nehezen	 talált	 rá	 bőröndje	 fülére.	 Végigmért,
kapkodva	átgumizott	lófarkamtól	egészen	a	rózsaszín	tornacipőmig.

–	Te	vagy	George?	–	kérdezte.
–	Miért,	 úgy	 nézek	 ki?	 –	 George	 az	 egyik	munkatársam	 volt.	 Senki

sem	hitte,	hogy	valaha	leteszi	a	doktorit,	ezért	mindenki	rajta	köszörülte
a	 nyelvét	 –	 egészen	 addig,	 amíg	 el	 nem	 kezdtem	 az	 elefántok
gyászmunkáját	kutatni.



–	Nem.	Én…	sajnálom.	Valaki	másra	számítottam.
–	 Bocs,	 amiért	 csalódást	 okozok.	 Alice	 vagyok.	 Üdv	 az	 Északi	 Tuli

Blokkban.
A	 Land	 Roverhez	 vezettem,	 hogy	 nekiinduljunk	 a	 rezervátumon

átkígyózó	 jelöletlen,	 poros	 csapásoknak.	 Menet	 közben	 felmondtam	 a
rutinszöveget,	amit	az	ilyen	látogatóknak	tartogattunk.

–	Az	elefántokat	a	történelmi	feljegyzések	időszámításunk	szerint	700
körül	 említik	 először.	 Az	 1800-as	 évek	 vége	 felé,	 amikor	 a	 helybéli
törzsek	is	hozzájutottak	a	lőfegyverekhez,	az	elefántpopuláció	drasztikus
csökkenésnek	 indult.	 Mire	 a	 Nagy	 Fehér	 Vadászok	 megérkeztek,	 az
elefántok	 szinte	 teljesen	 kihaltak.	 Számuk	 csak	 a	 vadrezervátumok
megalapítása	 nyomán	 kezdett	 ismét	 növekedni.	 A	 kutatócsapat	 a	 hét
minden	 napján	 kint	 van	 a	 terepen,	 s	 bár	mindnyájan	más-más	munkát
végzünk,	 kivesszük	 a	 részünket	 az	 alapfeladatokból:	 megfigyeljük	 a
csordák	 felépítését	 és	 szaporodását,	 azonosítjuk	 az	 egyedeket,	 követjük
tevékenységüket	 és	 természetes	 környezetük	 változásait,	 minden
hónapban	 egyszer	 népességszámlálást	 tartunk,	 nyilvántartjuk	 a
születéseket	és	elhalálozásokat,	a	párzási	időszakokat,	adatokat	gyűjtünk
a	hím	elefántokról,	feljegyezzük	a	csapadék	mennyiségét…

–	Hány	elefánt	él	itt?
–	 Úgy	 1400.	 Nem	 beszélve	 a	 leopárdokról,	 oroszlánokról,

gepárdokról…
–	 Elképzelni	 sem	 tudom.	 Nekem	 hét	 elefántom	 van,	 de	 ha	 nem

vagyok	velük	egész	nap,	már	azt	is	alig 	tudom,	melyik	kicsoda.
New	Englandben	nőttem	fel,	ezért	tudtam:	annak	az	esélye,	hogy	ott

vadon	élő	elefánttal	találkozzon	az	ember,	nagyjából	annyi,	mint	hogy	új
kart	növesszen.	Tehát	a	fickó	egy	állatkertet	vagy	cirkuszt	vezethetett	–
és	 egyikkel	 sem	 lopta	 be	 magát	 a	 szívembe.	 Amikor	 egy	 idomár	 azt



mondja,	hogy	 csak	olyan	dolgokat	 tanít	 be	 az	 elefántnak,	 amit	 a	 vadon
élők	 is	 csinálnak,	 folyékonyan	 hazudik.	 A	 vadon	 élő	 elefántok	 sosem
ágaskodnak	 a	 hátsó	 lábukon,	 sétálgatnak	 egymás	 farkát	 fogva	 vagy
ugrálnak	 át	 karikákon,	 ellenben	 szüntelenül	 cirógatják,	 oltalmazzák	 és
ellenőrzik	 egymást.	 Az	 ember	 és	 a	 fogságban	 tartott	 elefánt	 kapcsolata
mindig	a	kizsákmányoláson	alapul.

Mintha	 nem	 rühelltem	 volna	 eléggé	 Thomas	 Metcalfot,	 amiért
büntetésből	 a	 nyakamba	 varrták,	 most	 már	 egy	 nyomósabb	 indokot	 is
találtam	erre.

–	Szóval	–	kérdezte	–,	te	mit	csinálsz	itt?
Isten	óvjon	a	turistáktól!
–	Nálam	lehet	Avon	termékeket	rendelni.
–	Úgy	értem,	milyen	kutatást	végzel?
Vetettem	 rá	 egy	 pillantást	 a	 szemem	 sarkából.	 Semmi	 okom	 nem

volt	 rá,	 hogy	 defenzíven	 viselkedjek	 a	 fickóval	 szemben,	 akit	 alig 	 egy
perce	 ismertem	 meg	 –	 s	 akinek	 a	 tudása	 az	 elefántok	 terén	 nyilván
messze	elmaradt	az	enyémtől	–,	de	annyira	hozzászoktam	már	a	kérdőn
felvont	 szemöldökökhöz,	 hogy	 senkinek	 sem	 beszéltem	 szívesen	 új
kutatási	területemről.

Az	mentett	meg	a	választól,	hogy	hirtelen	szarvak	és	paták	szökőárja
keresztezte	 a	 csapásunkat.	 Megmarkoltam	 a	 kormányt,	 és	 a	 legutolsó
pillanatban	beletapostam	a	fékbe.

–	Jobb	lesz,	ha	kapaszkodsz	–	javasoltam.
–	 Elképesztő!	 –	 kapkodott	 Thomas	 levegő	 után,	 míg	 én	 próbáltam

nem	forgatni	a	 szememet.	A	 turisták	számára	persze	minden	újdonság,
igazi	kaland,	amiért	megéri	kitérőt	tenni,	de	aki	 itt	él,	 idővel	belefásul.
Igen,	 az	 egy	 zsiráf.	 Igen,	 hihetetlen	 állat.	 Csak	 nem	 akkor,	 ha	 már
hétszázadszor	látja	az	ember.	–	Ezek	antilopok?



–	Impalák,	de	mi	csak	Mekinek	hívjuk	őket.
Thomas	az	egyik	útszélen	legelésző	állat	tompora	felé	mutatott.
–	A	mintájuk	miatt?
Az	 impalának	 két	 fekete	 vonal	 fut	 végig 	 mindkét	 hátsó	 lábán,	 egy

másik	 pedig 	 csökevényes	 farkán,	 ami	 egy	 kicsit	 tényleg	 emlékeztet	 a
McDonald’s	 logójára,	 a	 gúnynevét	 mégis	 onnan	 kapta,	 hogy	 ez	 a
legkönnyebben	beszerezhető	táplálék	az	itteni	ragadozók	számára.

–	A	több	mint	egymilliárd	elégedett	vásárló	miatt.{8}

Különbség	van	a	 romantikus	 afrikai	 képzetek	 és	 a	 valóság	között.	A
szafarira	érkező	turisták	izgatottan	várják,	hogy	lássanak	egy	ragadozót
vadászat	 közben,	 de	 akik	 elég	 szerencsések	 és	 szemtanúi	 lesznek,
ahogyan	a	nőstény	oroszlán	leteríti	a	prédáját,	gyakran	elcsendesednek,
és	 kelletlenül	 fészkelődnek.	 Láttam,	 ahogyan	 Thomas	 arcából	 is	 kifut	 a
szín.

–	Hát,	 Toto	 –	 sóhajtottam	 fel	 –,	 azt	 hiszem,	már	 nem	 vagyunk	New
Hampshire-ben{9}.

*

Amíg	 a	 főtáborban	 Owenre,	 az	 orvosra	 vártunk,	 ismertettem
Thomasszal	a	szafari	szabályait.

–	Ne	 szállj	ki	 a	 járműből.	Ne	állj	 fel	 a	 járműben.	Az	állatok	egyetlen
nagy	entitásként	érzékelnek	minket,	és	ha	kiválsz	ebből	a	profilból,	nagy
bajba	kerülhetsz.

–	 Bocs	 a	 várakozásért.	 Az	 egyik	 orrszarvút	 nem	 tudtuk	 olyan
könnyen	 átköltöztetni,	 mint	 gondoltuk.	 –	 Owen	 Dunkirk,	 tábori
állatorvosunk	 érkezett	 a	 táskájával	 és	 a	 puskájával.	 Medvényi	 termetű
fickó	volt,	aki	szívesebben	 lőtte	ki	a	kábító	 lövedéket	terepjáróból,	mint
helikopterből.	 Azelőtt	 jó	 kapcsolatban	 voltunk,	 míg	 kutatási	 területet



nem	 váltottam.	 Owen	 a	 régi	 iskolát	 képviselte:	 a	 számokban	 és	 a
bizonyítékokban	 hitt.	 Mintha	 csak	 azt	 mondtam	 volna	 neki,	 hogy
mostantól	 a	 vudu	 tanulmányozására	 vagy	 az	 egyszarvú	 létezésének
bizonyítására	használom	fel	a	kutatási	támogatást.

–	 Thomas,	 ő	 itt	 Owen,	 a	 doki.	 Owen,	 ő	 itt	 Thomas	Metcalf.	 Néhány
napig 	nálunk	marad.

–	 Biztosan	 menni	 fog,	 Alice?	 –	 kérdezte	 Owen.	 –	 Talán	 már
elfelejtetted,	hogyan	kell	 feltenni	 egy	gallért,	 amióta	nekrológokat	 írsz
az	elefántokról,	vagy	mi.

Elengedtem	a	fülem	mellett	a	csipkelődést,	és	nem	törődtem	Thomas
Metcalf	kérdő	pillantásával	sem.

–	 Biztosíthatlak	 róla,	 hogy	 becsukott	 szemmel	 megcsinálom	 –
feleltem	Owennek.	–	És	ez	máris	több,	mint	amit	rólad	el	lehet	mondani.
Nem	 te	 lőttél	 mellé	 a	 múltkor	 is?	 Egy	 akkora	 célpontnál,	 mint…	 egy
elefánt?

Anya	 csatlakozott	 hozzánk	 a	 Land	 Roverben.	 Amikor	 kimentünk
nyomkövetőt	 szerelni	 egy	 elefántra,	 két	 kutató	 és	 három	 jármű	 kellett
hozzá,	így	munka	közben	nem	kellett	tartanunk	a	csordától.	A	másik	két
Land	Rovert	vadőrök	vezették,	akik	máris	felkutatták	Tebogo	csordáját.

A	 gallér	 felhelyezése	 nem	 tudomány,	 sokkal	 inkább	művészet.	 Nem
szeretem	szárazság	idején	csinálni,	vagy	nyáron,	amikor	túl	meleg	van.
Az	 elefántok	olyan	gyorsan	 túlhevülhetnek,	hogy	miután	kilőttük	őket,
folyamatosan	 ellenőrizni	 kell	 a	 testhőmérsékletüket.	 Az	 elgondolás	 az,
hogy	az	orvos	20	méternyire	megközelíti	az	állatot,	amíg	biztonságban
ki	 nem	 lőheti	 a	 kábító	 nyilat.	 Miután	 a	 mátriárka	 összerogy,	 kitör	 a
pánik,	 ezért	 ideális	 esetben	 tapasztalt	 vadőrök	 is	 tartózkodnak	 a
közelben,	akik	tudják,	hogyan	kell	terelni	egy	csordát,	viszont	nincsenek
olyan	 nyeretlen	 kezdők,	 mint	 Thomas	 Metcalf,	 aki	 bármikor	 csinálhat



valami	hülyeséget.
Amikor	 elértük	 Bashi	 terepjáróját,	 elégedetten	 néztem	 körül.	 A

terepviszonyok	 tökéletesen	 megfeleltek	 az	 elkábításhoz.	 A	 sík	 és
végtelen	vidéken	az	elefánt	akkor	sem	tehetett	kárt	magában,	ha	vakon
rohanni	kezdett.

–	Kész	vagy,	Owen?	–	kérdeztem.
Bólintott,	miközben	betöltötte	az	M99-est	a	fegyverébe.
–	Anya?	Tiéd	a	hátulja,	enyém	a	feje.	Bashi?	Elvis?	Azt	akarom,	hogy

délre	tereljétek	a	csordát.	Oké,	háromra.
–	Várj!	–	Thomas	a	karomra	tette	a	kezét.	–	Én	mit	csináljak?
–	Maradj	a	Roverben,	és	próbálj	meg	nem	útban	lenni.
Azután	 már	 el	 is	 feledkeztem	 Thomas	 Metcalfról.	 Owen	 lövedéke

egyenesen	 betalált	 Tebogo	 farába.	 A	 nőstény	 rémülten	 tülkölt	 és
csapkodott	a	fejével.	Nem	húzta	ki	a	lövedéket,	és	más	elefánt	sem	tette,
bár	néhányszor	ilyet	is	láttam.

Páni	 rémülete	 ezzel	 együtt	 átragadt	 a	 társaira.	 A	 csorda	 összezárt,
némelyek	 kifelé	 fordulva	 védelmezték	 vezérüket,	 mások	 próbálták
megérinteni.	 A	 robajba	 a	 föld	 is	 belerengett,	 és	 minden	 elefántnál
megindult	 a	 kiválasztás,	 az	 olajos	 testnedv	 csíkokban	 megfestette
arcukat.	 Tebogo	 megtett	 néhány	 lépést,	 bólintott,	 aztán	 az	 M99-es
megtette	a	magáét:	az	ormánya	ernyedtté	vált,	a	 feje	 lebukott,	és	egész
testében	megingott,	ahogy	kezdett	összeesni.

Ekkor	 kellett	 cselekednünk,	 méghozzá	 villámgyorsan.	 Ha	 a	 csorda
nem	 távolodott	 el	 a	 földre	 került	 mátriárkától,	 sérüléseket	 okozhatott,
ahogyan	 próbálta	 talpra	 állítani	 –	 megdöfhette	 az	 agyarával	 vagy
lehetetlenné	 tehette	 számunkra,	hogy	közelebb	kerüljünk	 és	 beadjuk	 az
ellenmérget	 –,	 miközben	 Tebogo	 rázuhanhatott	 egy	 ágra,	 de	 akár	 az
ormányára	is.	A	lényeg,	hogy	nem	volt	szabad	félelmet	mutatnunk.	Ha	a



csorda	nekünk	rontott	volna	és	mi	elhátrálunk,	minden	elveszett	volna,
beleértve	a	vezérnőstényt	is.

–	 Most!	 –	 kiáltottam,	 mire	 Bashi	 és	 Elvis	 felpörgette	 a	 motort.
Tapsoltak,	 kurjongattak,	 és	 terepjáróikkal	 üldözték	 a	 csordát,	 hogy
szétszórják	 az	 elefántokat,	 ezáltal	 mi	 a	 mátriárkához	 férjünk.	 Amint
alkalmas	rés	nyílt	köztünk	és	a	többi	elefánt	között,	Owennel	és	Anyával
kiugrottunk	 a	 kocsiból,	 és	 ráhagytuk	 a	 vadőrökre	 a	 megvadult	 csorda
távoltartását.

Talán	 ha	 tíz	 percünk	 volt	 minderre.	 Először	 meggyőződtem	 arról,
hogy	Tebogo	teljesen	az	oldalán	fekszik	és	tiszta	alatta	a	talaj.	A	szemére
hajtottam	 a	 fülét,	 hogy	 megóvjam	 a	 portól	 és	 a	 közvetlen	 napfénytől.
Ahogy	meredten	nézett	rám,	láttam	tekintetében	a	rettegést.

–	 Sss	 –	 csitítgattam.	 Legszívesebben	 megérintettem	 és
megsimogattam	 volna,	 de	 tudtam,	 hogy	 nem	 lehet.	 Nem	 aludt,
tudatában	volt	minden	nesznek,	érintésnek,	illatnak,	ezért	a	minimumra
kellett	szorítanom	a	testi	kontaktust.

Kis	pálcával	kiékeltem	az	ormányát,	hogy	a	rés	nyitva	maradjon.	Az
elefánt	 nem	 tud	 a	 száján	 át	 lélegezni,	 ha	 valami	 eldugaszolja	 az
ormányát,	 egyszerűen	 megfullad.	 Tebogo	 halkan	 hortyogott,	 ahogy
vizet	 locsoltam	 a	 fülére	 és	 a	 testére,	 amíg	 kellemesen	 le	 nem	 hűlt.
Ezután	vastag	nyakára	csúsztattam	a	gallért,	és	letettem	a	vevőegységet
a	 hátára,	 mielőtt	 megkötöttem	 a	 jeladót	 az	 álla	 alatt.	 Meghúztam	 a
kapcsot,	hogy	két	tenyérnyi	hely	maradjon	az	álla	és	az	ellensúly	között,
mielőtt	lereszeltem	a	sorját.	Anya	is	megszállottan	dolgozott:	vérmintát
vett;	 parányi	 bőrdarabkát	 csípett	 le	 Tebogo	 füléből,	 és	 a	 farkából
szőrszálakat	 tépett	 ki	 a	 DNS-vizsgálathoz;	 megmérte	 a	 lábát	 és	 a
testhőmérsékletét,	 az	 agyarak	 hosszát	 és	 a	 testmagasságot	 a	 talptól	 a
lapockáig.	 Owen	 eközben	 állapotfelmérést	 végzett,	 kereste	 az	 esetleges



sérüléseket,	figyelte	a	légzést.	Végül	még	egyszer	ellenőriztük	a	gallért,
és	meggyőződtünk	róla,	hogy	működik	a	GPS-rendszer.

Az	egész	kilenc	percig 	és	harmincnégy	másodpercig 	tartott.
–	 Jók	vagyunk	–	bólintottam.	Anyával	begyűjtöttük	a	 felszerelést,	és

mindent	visszavittünk	a	terepjáróhoz.
Ahogy	Bashi	és	Elvis	elhajtott,	Owen	még	egyszer	odahajolt	Tebogo

fölé.
–	 Jól	 van,	 kislány	 –	 babusgatta,	 és	 beadta	 az	 ellenmérget	 a	 fülébe,

egyenesen	a	véráramba.
Nem	 távozunk,	 amíg	 meg	 nem	 győződtünk	 az	 elefánt	 épségéről.

Három	perccel	később	Tebogo	átfordult	a	 lábaira,	és	megrázta	hatalmas
fejét,	mielőtt	magához	hívta	a	csordát.	A	gallér	láthatóan	jól	illeszkedett
a	 nyakára,	 ahogyan	 közelebb	 jött,	 hogy	 izgatott	 dobogás	 és	 tülkölés
közepette	újra	egyesüljön	az	övéivel.

A	 forróságban	 szakadt	 rólam	 a	 víz.	 Kosz	 tapadt	 az	 arcomra,
elefántnyál	az	ingemre.	Teljesen	elfeledkeztem	Thomas	Metcalfról,	amíg
meg	nem	hallottam	a	hangját.

–	Mi	van	a	lövedékben,	Owen?	–	kérdezte.	–	M99?
–	Pontosan	–	felelte	az	állatorvos.
–	Azt	olvastam,	egy	tűszúrás	elég	ahhoz,	hogy	megölje	az	embert.
–	Így	igaz.
–	És	az	elefánt,	akit	meglőtt,	nem	aludt	el,	csak	lebénult?
Az	állatorvos	bólintott.
–	Rövid	időre.	Mint	láthatja,	nem	esett	baja.
–	Odahaza	a	rezervátumban	van	egy	ázsiai	elefántunk,	Wanda.	1981-

ben	 a	 gainesville-i	 állatkertben	 élt,	 amikor	 az	 a	 nagy	 áradás	 volt
Texasban.	 A	 legtöbb	 állat	 odaveszett,	 de	 huszonnégy	 órával	 később
valaki	 észrevette,	 ahogyan	 az	 ormánya	 kilógott	 az	 elárasztott	 terület



alól.	Két	teljes	napig 	volt	a	víz	alatt,	amíg	az	visszavonult	annyira,	hogy
ki	lehessen	menteni.	Ezután	persze	halálra	rémült	minden	vihartól.	Nem
engedte,	 hogy	 a	 gondozók	 lefürdessék,	még	 a	 pocsolyákat	 is	 elkerülte.
Ez	ment	éveken	át.

–	 Nem	hinném,	 hogy	 egyenlőségjelet	 kéne	 tenni	 tízpercnyi	 kábulat
és	negyvennyolc	órányi	trauma	között	–	mormolta	Owen.

Thomas	megvonta	a	vállát.
–	Viszont	az	is	tény,	hogy	nem	elefántfejjel	gondolkodunk.
Ahogyan	Anya	 a	 tábor	 felé	 vezette	 a	 terepjárót,	 lopott	 pillantásokat

vetettem	 Thomas	Metcalfra.	 Szinte	mintha	 azt	 sugallta	 volna,	 hogy	 az
elefántok	 képesek	 gondolkodni,	 érezni,	 haragot	 tartani,	 megbocsátani.
Mindez	 veszedelmesen	 közel	 állt	 saját	 meggyőződésemhez	 –	 ahhoz	 a
meggyőződéshez,	amivel	magamra	vontam	a	többiek	csipkelődését.

Hallgattam,	 ahogyan	 a	 húszperces	 úton	 a	 New	 England
Rezervátumról	 mesélt	 Owennek.	 Előítéletem	 dacára	 Metcalf	 nem	 volt
cirkuszi	 idomár,	 sem	állatkert-tulajdonos.	Úgy	beszélt	 az	 elefántjairól,
mintha	a	családjához	tartoznának.	Ahogy…	nos,	ahogy	én	beszéltem	az
enyémekről.	 Olyan	 intézményt	 vezetett,	 amely	 befogadta	 a	 korábban
fogságban	 tartott	 állatokat,	 és	 engedte,	 hogy	 a	 hátralévő	 éveiket
békességben	 éljék	 le.	 Azért	 jött	 ide,	 hogy	 lássa,	 mivel	 tehetné	 még
életszerűbbé	a	tapasztalatot	anélkül,	hogy	visszavinné	őket	Afrika	vagy
Ázsia	vadonjaiba.

Még	sosem	találkoztam	hozzá	hasonlóval.
Amikor	visszaértünk	a	 táborba,	Owen	és	Anya	a	központ	 felé	 indult,

hogy	bevigye	az	adatokat.	Thomas	zsebre	dugott	kézzel	megállt	előttem.
–	Figyelj,	hivatalosan	is	szabadon	engedlek	–	közölte.
–	Mi?
–	 Vettem	 a	 lapot.	 Csak	 púp	 vagyok	 a	 hátadon,	 nem	 akarod	 egy



látogatóval	elcseszni	az	idődet.	Egyértelműen	az	értésemre	adtad.
Kipirult	az	arcom,	ahogy	tudatosult	bennem	saját	gorombaságom.
–	Ne	haragudj.	Nem	az	vagy,	akinek	gondoltalak.
Thomas	 meredten	 nézett	 egy	 pillanatig 	 –	 elég	 hosszú	 ideig ,	 hogy

egész	 hátralévő	 életemre	 megváltoztassa	 a	 széljárást.	 Azután	 lassan
elvigyorodott.

–	Miért,	George-ra	számítottál?

*

–	 Mi	 történt	 vele?	 –	 kérdeztem	 tőle	 később,	 ahogyan	 kettesben
autóztunk	a	rezervátumban.	–	Wandával.

–	 Két	 évembe	 telt,	 és	 sokszor	 tetőtől	 talpig 	 eláztam,	 de	ma	már	 ki
sem	lehet	rángatni	a	tóból.

Amint	 ezt	 kimondta,	 már	 tudtam,	 hová	 vigyem.	 Sebességet
váltottam,	 és	 addig 	 gurultam	 egy	 kiszáradt	 folyómeder	 mély
homokjában,	amíg	meg	nem	találtam,	amit	kerestem:	az	elefántnyomok
egymást	 metsző	 köreit,	 ahogy	 a	 mellső	 lábak	 lenyomata	 átlapolta	 a
hátsókét.	 A	 lapos,	 fénylő	 korongok	nemrég	 keletkeztek,	még	 annyi	 idő
sem	 telt	 el,	 hogy	 a	 por	 belepje	 őket.	 Azt	 is	 megmondhattam	 volna,
melyik	 állat	 hagyta	 őket,	 ha	 megvizsgálom	 a	 lenyomatban	 látható
repedéseket,	 míg	 a	 hátsó	 láb	 kerülete	 2,5-del	 megszorozva	 elárulta	 a
testmagasságát.	 Tudtam,	 hogy	 a	 nyomokat	 egy	 nőstény	 hagyta,	 mert
csordához	 tartozott	 –	 a	 bikák	 magányos	 csapása	 helyett	 számos
szétszóródott	lábnyomot	láttam.

Mindezt	nem	messze	Mmaabo	tetemétől.	Eltűnődtem,	hogy	a	csorda
talán	miatta	jött	erre.

Kivertem	a	fejemből	a	gondolatot,	ahogy	sebességbe	tettem	az	autót
és	követtem	a	nyomokat.



–	Még	nem	találkoztam	senkivel,	aki	elefántrezervátumot	vezetett.
–	Én	se	olyannal,	aki	elefántokat	gallérozott.	Egy-egy.
–	Mi	vett	rá,	hogy	rezervátumot	alapíts?
–	 1903-ban	 Coney	 Islanden	 élt	 egy	 Topsy	 nevű	 elefánt.	 Segített

felépíteni	 a	 vidámparkot,	 a	 látogatók	 rajta	 lovagoltak,	 műsorokban
lépett	 fel.	 Egy	 napon	 a	 gondozója	 a	 szájába	 pöckölte	 égő	 cigarettáját.
Micsoda	 meglepetés,	 Topsy	 megölte,	 mire	 vérengző	 elefántnak
bélyegezték.	 A	 tulajdonosai	 végezni	 akartak	 vele,	 ezért	 Thomas
Edisonhoz	 fordultak,	 aki	 ekkoriban	 az	 egyenáram	 veszélyeit	 vizsgálta.
Miután	 rákötötte	 az	 elefántot	 az	 áramforrásra,	 az	 pillanatokon	 belül
elpusztult.	 –	 Felém	 fordult.	 –	 1500	 ember	 nézte	 végig ,	 köztük	 az
üknagyapám.

–	Akkor	a	rezervátum	amolyan	örökség?
–	Nem,	 igazából	 eszembe	 sem	 jutott	 a	 történet,	 amíg	 az	 egyetemen

egyik	 nyáron	 az	 állatkertben	 nem	 dolgoztam.	 Akkor	 került	 oda	 egy
elefánt,	 Lucille.	 Nagy	 újságnak	 számított,	 az	 elefántok	 mindig
tömegeket	vonzanak.	Azt	várták	tőle,	hogy	átfordítsa	az	állatkert	negatív
mérlegét.	 Engem	 segédnek	 vettek	 fel	 a	 főgondozó	 mellé,	 aki	 átfogó
tapasztalatokkal	rendelkezett	a	cirkuszi	elefántok	 terén.	–	Körülnézett	a
vadonon.	–	Tudtad,	hogy	az	ösztökével	hozzá	sem	kell	érni	az	elefánthoz,
anélkül	is	elérheted,	amit	akarsz?	Csak	a	füléhez	emeled,	és	elhúzódik	a
fenyegetés	 elől,	mert	 tudja,	milyen	 fájdalomra	 számíthat.	 Felesleges	 is
mondanom:	 elkövettem	 a	 súlyos	 hibát	 és	 megmondtam,	 hogy	 az
elefántok	tudatában	vannak,	milyen	rosszul	bánunk	velük.	Ki	is	rúgtak.

–	Én	csak	nemrég	kezdtem	el	kutatni	az	elefántok	gyászmunkáját.
Felém	fordult.
–	Mélyebben	éreznek,	mint	némelyik	ember.
Beletapostam	 a	 fékbe,	 hogy	 a	 kocsi	 hosszú	 csúszás	 után



megállapodjon.
–	 A	 kollégáim	 vitába	 szállnának	 veled.	 Nem	 is,	 inkább	 kinevetnének.

Ahogyan	engem	is	kinevetnek.
–	Miért?
–	 Ők	 gallérokat,	 tudományos	 méréseket,	 kísérleti	 eredményeket

használnak	 fel	 a	 munkájukhoz.	 Ami	 az	 egyik	 tudós	 számára	 tudatos
érzékelés,	 a	 másiknak	 csak	 tapasztalati	 reakció,	 amihez	 nincs	 szükség
tudatosságra.	 –	 Felé	 fordultam.	 –	 De	 tételezzük	 fel,	 hogy	 tudom
bizonyítani.	 Szerinted	 ennek	 milyen	 kihatásai	 lennének	 a
vadgazdálkodásban?	Ahogy	 te	 is	mondtad	Owennek:	 etikus	dolog	M99-
cel	 elkábítani	 egy	 elefántot,	 ha	 tökéletesen	 tudatában	 van	 annak,	 mit
teszünk	vele?	Főként	ha	ez	csak	előjátéka	annak,	hogy	 fejbe	 lőjük,	mint
amikor	egy	csordát	ritkítunk?	S	ha	nem	tehetünk	ilyet,	másként	hogyan
kezeljük	az	elefántpopulációt?

Elismerő	pillantást	vetett	rám.
–	 Az	 a	 gallér,	 amit	 feltettél	 az	 elefántra,	 hormonszintet	 mér?

Stresszt?	 Beteg	 az	 az	 állat?	 Hogyan	 látod	 előre	 a	 halált,	 hogy	 tudd,
melyik	elefántot	kell	ellátni	nyomkövetővel?

–	 A	 halált	 nem	 lehet	 előre	 látni.	 Az	 a	 gallér	 másvalaki	 projektje.
Próbálják	kideríteni,	mennyi	az	elefánt	fordulási	sugara.

–	 Amennyi	 ahhoz	 kell,	 hogy	 a	 hátulja	 kerüljön	 előre.	 –	 Thomas
felnevetett.	–	Ez	a	poén,	nem?

–	Ez	nem	vicc.
–	 Komoly?	 Hogyan	 hiheti	 bárki	 is,	 hogy	 ez	 fontosabb,	 mint	 a	 te

kutatásod?	–	Megcsóválta	a	fejét.	–	Ami	Wandát	illeti,	aki	kis	híján	vízbe
fulladt…	részben	lebénult	az	ormánya,	és	amikor	a	rezervátumba	került,
takargatni	 kellett	 a	 testét,	 idővel	 új	 szokást	 vett	 fel:	 mindenhová
magával	rángatott	egy	gumiabroncsot.	Végül	közel	került	Tinához,	már



nem	 kellett	 neki	 a	 gumi,	 mert	 kapott	 helyette	 egy	 barátot,	 de	 amikor
Tina	 elpusztult,	 újra	maga	 alá	 került.	Miután	 eltemettük	 Tinát,	Wanda
elvitte	az	abroncsot	a	sírjához,	és	lefektette	rá.	Mintha	csak	lerótta	volna
a	 kegyeletét.	 Vagy	 talán	 azt	 gondolta,	 hogy	 Tinára	 férne	 rá	 egy	 kis
vigasztalás?

Életemben	 nem	 hallottam	 megindítóbb	 dolgot.	 Meg	 akartam
kérdezni	 tőle,	hogy	a	rezervátumban	élő	elefántok	ott	maradnak-e	azok
holttestével,	akiket	a	családtagjaiknak	tekintenek.	Meg	akartam	kérdezni
tőle,	hogy	Wanda	viselkedése	mennyiben	anomália	vagy	éppen	norma.

–	Mutathatok	valamit?
Ott	 helyben	 eldöntöttem	 a	 dolgot,	 és	 kitérőt	 tettem,	 hogy	 addig

vezessek,	 míg	 el	 nem	 érjük	 Mmaabo	 tetemét.	 Tudtam,	 hogy	 Grant
dührohamot	 kapna,	 ha	 tudná,	 hogy	 kiviszek	 egy	 látogatót	 az
elefánttetemhez	 –	 a	 vadőröket	 részben	azért	 is	 értesítettük	 az	 elefántok
haláláról,	hogy	véletlenül	se	az	oszló	hullák	felé	vezessék	a	turistákat.	A
dögevők	mostanra	széthordták	az	elefántot;	a	legyek	felhőkben	dongták
körül	 a	 tetem	 maradékát.	 Mégis,	 Onalenna	 és	 három	 másik	 elefánt
némán	ácsorgott	a	közelben.

–	 Ő	 volt	 Mmaabo,	 egy	 nagyjából	 húszfős	 csorda	 vezérnősténye.
Tegnap	pusztult	el.

–	Azok	kik?
–	A	lánya	és	néhányan	a	csordájából.	Gyászolnak.	Akkor	is	így	van,	ha

sosem	tudom	bebizonyítani.
–	 Pedig 	 mérhető	 jelenség	 –	 gondolkodott	 el	 Thomas.	 –	 Vannak

kutatók,	 akik	 sikeresen	mérték	 a	 stressz-szintet	 botswanai	 páviánokon.
Biztosan	 tudom,	hogy	 az	 ürülékükben	megnövekedett	 a	 stresszre	 utaló
glükokortoid	marker	 szintje,	miután	 egy	 ragadozó	végzett	 a	 csapathoz
tartozó	egyik	páviánnal	–	s	hogy	ezek	a	markerek	hangsúlyosabban	jelen



voltak	 azoknál	 a	 páviánoknál,	 amelyek	 szociálisan	 kötődtek	 az	 elhunyt
állathoz.	 Vagyis	 ha	 ürülékmintát	 szerzel	 az	 elefántoktól	 –	 amiben	 itt
láthatóan	 nincs	 hiány	 –,	 és	 statisztikailag 	 ki	 tudod	mutatni	 a	 kortizol-
szint	emelkedését…

–	…akkor	talán	ez	ugyanúgy	működik,	mint	az	embereknél,	beindítja
az	 oxitocin	 kiválasztódását	 –	 fejeztem	 be.	 –	 Ez	 lehetne	 a	 biológiai	 oka
annak,	 hogy	 az	 elefántok	 a	 társuk	 elvesztése	 után	 egymásnál	 keresnek
vigaszt.	 –	 Döbbenten	 néztem	 rá.	 –	 Nem	 gondoltam	 volna,	 hogy	 valaha
találkozom	olyannal,	aki	ugyanúgy	tekint	az	elefántokra,	mint	én.

–	Mindig 	van	első	alkalom	–	vont	vállat	Thomas.
–	Te	nem	csak	vezeted	azt	a	rezervátumot.
Lehajtotta	a	fejét.
–	Neurobiológiából	szereztem	másoddiplomát.
–	Akárcsak	én	–	árultam	el.
Egymásra	 meredtünk,	 ahogy	 tovább	 finomítottunk

megfigyeléseinken.	Kiderült,	hogy	Thomasnak	kék	a	szeme,	és	az	 írisze
körül	 vékony	 narancssárga	 karika	 húzódik.	 Amikor	 elmosolyodott,
mintha	 M99-cel	 kábítottak	 volna	 el	 –	 mintha	 csapdába	 estem	 volna	 a
saját	testemben.

Trombitálás	hangjai	térítettek	magamhoz.
–	Á	–	fordítottam	el	erőnek	erejével	a	tekintetem.	–	Mint	az	óramű.
–	Mi	az?
–	Majd	meglátod.	–	Sebességbe	tettem	a	Land	Rovert,	és	nekivágtam

a	meredek	kaptatónak.	–	Amikor	vadon	élő	elefántokat	közelítünk	meg	–
magyaráztam	 –,	 úgy	 csináljuk,	 ahogyan	 azt	 szeretnénk,	 hogy	 a
legrosszabb	 ellenségünk	 közelítsen	 hozzánk.	 Mit	 éreznénk,	 ha	 hátulról
lepne	meg	bennünket?	Ha	odaállna	 közénk	 és	 a	 gyermekünk	közé?	 –	A
fennsíkon	széles	kört	írtam	le	a	járművel,	majd	miután	átbukdácsoltam	a



gerincen,	 lefelé	 haladva	 az	 odalent	 fürdőző	 csordára	mutattam.	Három
borjú	 játszadozott	 egymás	 hátán,	 mígnem	 az	 alsó	 kifordult
unokatestvérei	 alól	 és	 szökőkutat	 lövellt	 a	 levegőbe.	 Még	 a	 szülők	 is
önfeledten	 rugdaltak	 és	 gázoltak	 a	 vízben,	 hogy	 jókora	 hullámokat
verjenek.

–	Az	ott	a	mátriárka	–	mutattam	Boipelóra.	–	Az	pedig 	az	összegyűrt
füllel	Akanyang,	Dineo	anyja.	Dineo	az	a	cserfes,	amelyik	most	gáncsolja
el	a	testvérét.	–	Név	szerint	bemutattam	az	összes	elefántot,	a	sor	végén
Kagisóval.	–	Úgy	egy	hónap	múlva	fog	megelleni.	Ez	lesz	az	első	borja.

–	 A	 mi	 kislányaink	 is	 egész	 nap	 a	 vízben	 vannak	 –	 lelkendezett
Thomas.	 –	 Azt	 hittem,	 az	 állatkertben	 sajátították	 el	 ezt	 a
viselkedésformát,	 mintegy	 elterelésként.	 Azt	 gondoltam,	 a	 vadonban
minden	élet-halál	kérdés.

–	Az	 is,	a	 játék	pedig 	az	élet	része.	Láttam	már	olyat,	hogy	a	csorda
nagyasszonya	 a	 fenekén	 csúszkált	 a	 partoldalon,	 csak	 úgy,	 a	 móka
kedvéért.	 –	 Hátradőltem,	 és	 feltettem	 tornacipőm	 a	 műszerfalra,	 amíg
Thomas	 a	 fürdőzőket	 nézte.	 Az	 egyik	 borjú	 oldalt	 vetette	 magát	 az
iszapban,	 ezzel	 kibillentette	 egyensúlyából	 egyik	 társát,	 aki	 rémülten
visított	fel.	Erre	már	az	anyjuk	is	rájuk	tülkölt:	Elég,	vagy	szétültetlek	titeket.

–	Pontosan	ezért	jöttem	ide,	hogy	ezt	lássam	–	suttogta	Thomas.
Felé	fordultam.
–	Az	itatót?
Megrázta	a	fejét.
–	 Mire	 egy	 elefánt	 hozzánk	 kerül	 a	 rezervátumba,	 már	 meg	 van

törve.	Megteszünk	minden	 tőlünk	 telhetőt,	hogy	összeszedje	magát,	de
csak	 a	 sötétben	 tapogatózunk,	 amíg	 nem	 tudjuk,	 milyen	 volt	 teljesen
épen.	 –	 Thomas	 szembefordult	 velem.	 –	 Szerencsés	 vagy,	 hogy
mindennap	ezt	láthatod.



Nem	árultam	el	neki,	hogy	 látok	a	mustra	nyomán	elárvult	borjakat
is,	 meg	 olyan	 szárazságot,	 hogy	 az	 elefántok	 bőre	 úgy	 feszül	 a
csípőcsontjukon,	 mint	 vászon	 a	 kereten.	 Nem	 árultam	 el	 neki,	 hogy
ínséges	időkben	a	csordák	inkább	felbomlanak,	ne	kelljen	az	elefántoknak
egymással	 vetekedniük	 a	 szűkös	 erőforrásokért.	 Nem	 beszéltem	 neki
Kenosi	brutális	haláláról.

–	Én	már	az	egész	életemet	elmeséltem	–	jegyezte	meg	Thomas	–,	de
te	még	semmit	sem	mondtál	arról,	mi	hozott	Botswanába.

–	Tudod,	mit	mondanak.	Aki	állatokkal	dolgozik,	az	nyilván	nem	jön
ki	az	emberekkel.

–	Az	első	találkozásunk	fényében	erre	inkább	nem	mondok	semmit	–
jegyezte	meg	szárazon.

Az	elefántok	mostanra	kijöttek	a	vízből,	hogy	felügessenek	a	meredek
kaptatón	és	elinduljanak	arrafelé,	amerre	a	mátriárkájuk	vezeti	őket.	Az
utolsó	 nőstény	 hátulról	 tolta	 kicsinyét,	 hogy	 kellő	 löketet	 adjon	 neki,
mielőtt	maga	is	felkapaszkodik.	Ütemes	mozgással	távolodtak.	Mindig 	is
olyannak	 láttam	 az	 elefántok	 járását,	 mintha	 a	 fejükben	 szóló	 zenét
követnék,	amit	rajtuk	kívül	senki	nem	hall.	Csípőjük	ringását	és	kacsázó
mozgásukat	elnézve	az	előadó	csakis	Barry	White	lehetett.

–	 Azért	 dolgozom	 elefántokkal,	 mert	 olyan,	 mintha	 az	 embereket
figyelném	 a	 kávézóban	 –	 árultam	 el	 Thomasnak.	 –	 Mókásak.
Megindítóak.	Találékonyak.	Intelligensek.	Istenem,	órákig 	sorolhatnám	a
jelzőket.	Annyi	 minden	 van	 bennük.	 A	 csordát	 nézve	 láthatod,	 hogyan
teszik	próbára	a	korlátaikat	 a	 csecsemők,	 és	hogyan	vigyáznak	 rájuk	az
anyák,	 hogyan	 merészkednek	 elő	 a	 kamaszlányok	 az
elefántcsonttoronyból,	 és	 hogyan	 ügyetlenkednek	 a	 kamaszfiúk.	 Az
oroszlánokat	hamar	elunom,	de	ezt	egész	életemben	el	tudnám	nézni.

–	 Azt	 hiszem,	 ezt	 én	 is	 –	 felelte	 Thomas,	 ám	 ahogy	 felé	 fordultam,



nem	az	elefántokat	nézte.	Az	arcomra	meredt.

*

A	 táborban	 sosem	 hagytuk	 kíséret	 nélkül	 sétálgatni	 az	 idegeneket.
Vacsoraidőben	 a	 vadőrök	 vagy	 a	 kutatók	 elmentek	 értük	 a	 sátrukba,
hogy	 elemlámpáikkal	 vezessék	 őket	 az	 étkezőbe.	 Nem	 lenyűgözni,
hanem	megvédeni	akartuk	a	vendégeinket.	Nem	egy	turistát	láttam	már
teljes	 pánikba	 esni,	 csak	 mert	 váratlanul	 egy	 varacskos	 disznó
keresztezte	az	útját.

Amikor	 elmentem,	 hogy	 elvigyem	 vacsorázni	 Thomast,	 az	 ajtaja
résnyire	nyitva	állt.	Bekopogtam,	mielőtt	benyitottam.	A	 szappan	 illata
még	 ott	 terjengett	 a	 levegőben.	Ventilátor	 pörgött	 az	 ágy	 felett,	 de	 ez
sem	változtatott	a	kíméletlen	hőségen.	Thomas	khakiszínű	nadrágban	és
ujjatlan	fehér	pólóban,	nedves	hajjal	és	frissen	borotválva	ült	az	asztalnál.
Ujjai	sebesen	repkedtek	egy	apró	papírdarabka	körül.

–	Csak	egy	pillanat.	–	Fel	se	nézett.
Kivártam,	 beakasztottam	 hüvelykujjam	 a	 nadrágzsebembe,	 előre-

hátra	ringtam	a	bakancsom	sarkán.
–	Meg	 is	 van.	 –	 Felém	 fordult.	 –	 Ezt	 neked	 csináltam.	 –	A	 kezemért

nyúlt,	 és	 belenyomott	 egy	 apró	 origami-elefántot,	 amit	 egy
egydollárosból	hajtogatott.

*

Az	 elkövetkező	 napokban	 egyre	 inkább	 Thomas	 szemüvegén
keresztül	 szemléltem	 választott	 otthonomat.	 A	 földön	 csillogó
kvarckristályokat:	mintha	maroknyi	gyémántot	hintettek	volna	szét.	Az
egyik	 mopanefa	 ágaira	 telepedett	 madarak	 nagyzenekarát,	 amelynek
egy	 távoli	 cerkófmajom	vezényelt.	A	 struccokat,	 akik	úgy	 szaladgáltak,



mint	a	tűsarkút	viselő	bubifrizurás	öreglányok.
Kitárgyaltunk	 mindent,	 a	 Tuliban	 ténykedő	 orvvadászoktól	 az

elefántok	 mnemonikus	 képességeiig 	 és	 azok	 kapcsolatáig 	 a
poszttraumás	 stresszel.	 Lejátszottam	 az	 elefántbőgéskor	 készült
hangfelvételeket,	 és	közösen	 tűnődtünk	azon,	 léteznek-e	más	énekek	 is,
olyan	 alacsony	 hangfrekvencián,	 hogy	 mi	 talán	 nem	 is	 halljuk,	 mégis
továbbítják	 az	 elefántok	 felé	 kollektív	 tudatuk	 emlékképeit:	 mely
területek	veszélyesek	és	melyek	biztonságosak;	hol	találni	vizet;	melyik	a
legrövidebb	út	egyik	területről	a	másikra.	Mesélt	arról,	hogyan	szállítják
át	a	veszélyesnek	ítélt	elefántokat	az	állatkertekből	és	cirkuszokból,	meg
hogy	a	fogságban	tartott	elefántok	körében	jellemző	a	TBC.	Mesélt	Olive-
ról,	aki	a	tévében	és	vidámparkokban	lépett	fel,	majd	egy	napon	letépte
magáról	 a	 láncokat,	 és	megölte	 az	 elfogására	 induló	 zoológust.	Mesélt
Lillyről,	 akinek	 a	 cirkuszban	 eltörték	 a	 lábát	 és	 még	 csak	 helyre	 sem
rakták.	 Volt	 egy	 afrikai	 elefántja,	 Hester,	 aki	 egy	 zimbabwei	 mustra
során	árvult	el,	és	csaknem	húsz	éven	át	szerepelt	a	cirkuszban,	mielőtt
idomára	 úgy	 döntött,	 hogy	 ideje	 nyugdíjaznia.	 Thomas	 akkoriban	 is
tárgyalt,	 hogy	 átszállíttasson	 egy	 másik,	 Maura	 nevű	 afrikai	 elefántot,
aki	remélhetőleg	Hester	társa	lehet.

Cserébe	elmondtam	neki,	hogy	bár	a	vadon	élő	elefántok	ölni	képesek
a	mellső	 lábukkal	 (letérdelve	 egyszerűen	összeroppantják	 az	 áldozatot),
érzékeny	hátsó	lábukkal	simogatják	az	elesett	elefántot,	párnás	talpukkal
köröznek	 felette,	 és	 csak	 az	 ég 	 tudja,	mit	 éreznek	 közben.	 Elmeséltem,
hogy	 egyszer	magammal	 hoztam	 a	 táborba	 egy	 bika	 állkapocscsontját,
mire	 aznap	 éjjel	 a	 fiatal	 hím,	 Kefentse	 betört	 a	 táborba,	 elragadta	 a
csontot	 a	 tornácomról,	 és	 visszavitte	 oda,	 ahol	 a	 barátja	 elpusztult.
Meséltem	neki	a	japán	turistáról,	aki	ideérkezésem	évében	elcsatangolt	a
táborból,	 hogy	 egy	 elefánt	 agyontapossa.	 Amikor	 kimentünk	 a



holttestéért,	az	elefánt	még	ott	állt	és	szinte	virrasztott	felette.
Az	utolsó	estén,	mielőtt	Thomasnak	haza	kellett	repülni,	elvittem	őt

oda,	 ahová	még	 senkit.	 A	 dombtetőn	 hatalmas	majomkenyérfa	 állt.	 Az
őslakosok	 hite	 szerint	 amikor	 a	 Teremtő	 összehívta	 az	 állatokat,	 hogy
segítsenek	 elültetni	 a	 fákat,	 a	 hiéna	 későn	 érkezett,	 ezért	 csak	 a
majomkenyérfa	 jutott	 neki,	 amit	mérgében	 fejjel	 lefelé	 ásott	 el.	 Emiatt
tűnik	 ma	 is	 úgy,	 mintha	 a	 gyökerei	 meredeznének	 az	 ég 	 felé.	 Az
elefántok	szerették	a	majomkenyérfa	kérgét,	és	szívesen	hűsöltek	itt.	Egy
Mothusi	 nevű	 elefánt	 kifehéredett	 csontjai	 szétszórva	 hevertek	 a
közelben.

Elnéztem	 Thomast,	 ahogy	 megdermedt,	 amikor	 rájött,	 mit	 lát.	 A
csontok	szinte	izzottak	a	napfényben.

–	Ezek…
–	 Igen.	 –	 Leparkoltam	 a	 Rovert,	 kiszálltam,	 és	 intettem,	 hogy

kövessen.	 Ez	 a	 terület	 biztonságosnak	 számított,	 legalábbis	 ebben	 a
napszakban.	 Thomas	 óvatosan	 lépdelt	 Mothusi	 maradványai	 között,
felvett	 egy	 hosszan	 ívelt	 bordacsontot,	 ujjaival	 megérintette	 egy
csípőízület	 méhsejtszerű	 közepét.	 –	 Mothusi	 1998-ban	 halt	 meg	 –
meséltem	el	neki	–,	de	a	csordája	még	ma	is	el-ellátogat	ide.	Csendesek,
befelé	 fordulnak.	 Éppen	 úgy,	 mint	 amikor	 mi	 keressük	 fel	 valakinek	 a
sírját.	–	Lehajoltam,	hogy	felvegyek	két	csigolyát	és	összeillesszem	őket.

A	csontok	némelyikét	elhordták	a	dögevők,	míg	Mothusi	koponyáját
a	 táborban	 őriztük.	 A	 maradék	 úgy	 kifehéredett,	 mintha	 a	 hullámokat
vető	 föld	 tajtékja	 lenne.	 Gondolkodás	 nélkül	 elkezdtük	 egybehordani
őket,	amíg	a	 lábunk	előtt	nem	hevert	az	összes.	Az	erőlködéstől	nyögve
helyére	 húztam	 egy	 hosszú	 combcsontot.	 Néma	 csendben	 raktuk	 ki	 a
hiányos	csontvázat.

Miután	 végeztünk,	 Thomas	 keresett	 egy	 ágat,	 és	 körülrajzolta	 az



elefánt	csontjait.
–	 Tessék	 –	 lépett	 hátra.	 –	 Egy	 óra	 alatt	 megcsináltuk,	 ami	 a

természetnek	40	millió	évébe	telt.
A	 békesség	 puha	 vattaként	 burkolt	 be	 minket.	 A	 lenyugvó	 nap

átégetett	egy	vörös	felhőt.
–	 Tudod,	 hazajöhetnél	 velem	 –	 szólalt	 meg	 hirtelen	 Thomas.	 –	 A

rezervátumban	 kedvedre	 tanulmányozhatnád	 a	 gyászoló	 elefántokat.	 A
családod	is	biztosan	hiányol…

Összeszorult	a	mellkasom.
–	Nem	lehet.
–	Miért?
–	 Láttam,	 ahogyan	 az	 anyja	 szeme	 láttára	 agyonlőttek	 egy	 borjút.

Még	 csak	 nem	 is	 kis	 borjút,	 egy	 szinte	 felnőtt	 példányt.	 Napokig 	 nem
hagyta	 magára.	 Amikor	 ezt	 láttam,	 valami	 egyszerűen…	 megváltozott
bennem.	 –	 Vetettem	 egy	 pillantást	 Thomasra.	 –	 Tudod,	 a	 gyásznak
nincsenek	 biológiai	 előnyei.	 Ami	 azt	 illeti,	 a	 vadonban	 egyenesen
veszélyes,	ha	valaki	egy	helyben	marad	vagy	elutasítja	a	táplálékot.	Nem
nézhettem	 arra	 a	 mátriárkára	 úgy,	 hogy	 azt	 mondjam,	 ez	 is	 csak
feltételes	 reflex.	 A	 fájdalmat	 láttam,	 a	 maga	 vegytiszta,	 hamisítatlan
formájában.

–	Még	mindig 	azt	a	borjút	gyászolod	–	bólintott	Thomas.
–	Azt	hiszem,	igen.
–	Az	anyja	is?
Nem	 válaszoltam.	 Láttam	 Loratót	 a	 Kenosi	 halála	 óta	 eltelt

hónapokban.	 Elfoglalta	 magát	 a	 fiatalabb	 borjakkal;	 vezérnőstényként
újra	 a	 csorda	 élére	 állt.	 Túllépett	 a	 történteken,	 amit	 én	 azóta	 sem
tudtam	megtenni.

–	Az	apám	tavaly	halt	meg	–	árulta	el	Thomas.	–	Még	ma	is	keresem



az	arcát	a	tömegben.
–	Részvétem.
Megvonta	a	vállát.
–	Szerintem	a	gyász	olyan,	mint	egy	ronda	kanapé,	amitől	nem	tudsz

megszabadulni.	 Körbedekorálhatod,	 leboríthatod	 egy	 csicsás	 takaróval,
betolhatod	 a	 szoba	 másik	 sarkába,	 de	 végül	 meg	 kell	 tanulnod	 együtt
élni	vele.

Valamiért	 úgy	 éreztem,	 az	 elefántok	 ennél	 is	 tovább	 mentek.	 Nem
fintorogtak	minden	alkalommal,	amikor	beléptek	a	szobába	és	meglátták
azt	a	kanapét.	Azt	mondták:	Emlékszel,	mennyi	szép	emlékünk	fűződik	hozzá?
S	leültek	rá	egy	kicsit,	mielőtt	továbbindultak	a	dolgukra.

Talán	 sírni	 kezdtem…	már	 nem	 emlékszem,	 de	 Thomas	 olyan	 közel
került	hozzám,	hogy	éreztem	bőrén	a	szappanillatot.	Láttam	a	szemében
táncoló	narancsszínű	szikrákat.

–	Te	kit	veszítettél	el,	Alice?
Megdermedtem.	 Ez	 nem	 rólam	 szólt.	 Nem	 engedhettem,	 hogy	 így

állítsa	be.
–	Ezért	taszítasz	el	mindenkit?	–	suttogta.	–	Nem	mersz	közel	kerülni

másokhoz,	nehogy	fájdalmat	okozzon,	amikor	elveszíted	őket?
Ez	a	semmiből	 jött	 idegen	 jobban	 ismert,	mint	bárki	más	Afrikában.

Jobban	 ismert	 még	 önmagamnál	 is.	 Mert	 igazából	 nem	 azt	 kutattam,
hogyan	dolgozzák	 fel	 az	 elefántok	a	veszteséget,	hanem	hogy	mi	 miért
nem	vagyunk	képesek	erre.

S	 mert	 nem	 akartam	 feldolgozni	 az	 ő	 elvesztését	 is,	 s	 mert	 nem
tudtam,	mi	mást	 tehetnék	még,	magamhoz	 öleltem	Thomas	Metcalfot.
Megcsókoltam	 a	 majomkenyérfa	 árnyékában,	 amelynek	 felfelé	 forduló
gyökerei	az	égre	kúsztak,	és	amelynek	kérgét	százszor	is	lerágták,	mégis
mindig 	begyógyult.



JENNA

Apám	 otthonának	 falait	mentazöldre	 festik.	 Nekem	 Barney-t,	 az	 ijesztő
óriás	 dinoszauruszt	 juttatja	 eszembe,	 de	 sok	 elismert	 pszichológus
nyilván	 egész	 disszertációkat	 írt	 a	 színek	 megnyugtató	 és	 gyógyító
hatásáról,	a	listák	élén	pedig 	ez	az	árnyalat	állt.

Amikor	belépünk,	az	ügyeletes	nővér	egyenesen	Serenityhez	 fordul,
talán	 nem	 véletlenül.	 Talán	 család	 benyomását	 keltjük,	 még	 ha
diszfunkciós	családét	is.

–	Segíthetek?
–	Csak	az	apámhoz	jöttem	–	felelem.
–	Thomas	Metcalf	–	teszi	hozzá	segítőkészen	Serenity.
Sok	 itteni	 nővért	 ismerek;	 ezzel	 még	 nem	 találkoztam,	 ezért	 nem

ismer	fel.	Letesz	a	pultra	egy	ívet,	hogy	beírhassam	magam,	de	mielőtt
még	megtenném,	valahol	a	folyosón	az	apám	hangja	harsan	fel.

–	Apa?	–	kiáltok.
A	nővér	unottnak	tűnik.
–	Név?	–	kérdezi.
–	 Írjon	 be,	 és	 találkozunk	 a	 124-esben	 –	 vetem	 oda	 Serenitynek,

mielőtt	szaladni	kezdenék.	Érzem,	hogy	Virgil	lépést	tart	velem.
–	Serenity	Jones	–	hallom,	mielőtt	berontok	apám	szobájába.
Két	testes	ápolóval	birkózik.
–	 Az	 isten	 szerelmére,	 eresszenek	 el!	 –	 kiált	 fel	 kétségbeesetten,

azután	észrevesz.	–	Alice!	Mondd	meg	nekik,	ki	vagyok!
Látok	egy	törött	rádiót,	amit	mintha	a	szoba	végéből	vágtak	volna	a



falhoz;	 tranzisztorai	 és	 más	 alkatrészei	 szanaszét	 hevernek	 a	 padlón,
mintha	 elevenen	 felboncoltak	 volna	 egy	 robotot.	 A	 kuka	 felforgatva,
körötte	 összegyűrt	 gyógyszeres	 pohárkák,	 egymáshoz	 tapadó
ragasztószalagok,	 egy	 narancs	 lehántott	 héja.	 Apám	 kezében	 a	 reggeli
zabpelyhes	 doboz.	 Úgy	 ragaszkodik	 hozzá,	mintha	 egyik	 létfontosságú
szerve	lenne.

Virgil	az	apámra	mered.	Képzelem,	mit	láthat:	egy	csapzott	hajú	és	a
személyi	higiéniára	nem	 sokat	 adó	 fickót,	 aki	nyúzott,	 indulatos,	 és	 rég
elveszítette	kapcsolatát	a	tárgyi	világ	valóságával.

–	Azt	hiszi,	te	vagy	Alice?	–	mormolja	Virgil	alig 	hallhatóan.
–	 Thomas	 –	 csitítgatom,	 ahogy	 közelebb	 lépek.	 –	 Az	 urak	 biztosan

megértőbbek	lesznek,	ha	lenyugszol.
–	 Hogyan	 nyugodhatnék	 meg,	 amikor	 el	 akarják	 lopni	 a

jegyzeteimet?
Mostanra	Serenity	is	betoppan,	hogy	a	közelharc	láttán	megkövüljön.
–	Mi	van	itt?
Az	ápoló	felnéz	katonásan	rövidre	nyírt	haja	alól.
–	 Kicsit	 felhúzta	 magát,	 amikor	 ki	 akartunk	 dobni	 egy	 üres

zabpelyhes	dobozt.
–	 Ha	 nem	 küzdesz	 ellenük,	 Thomas,	 akkor	 biztosan	 engedni	 fogják,

hogy	megtartsd	a…	jegyzeteidet	–	próbálkozom.
Meglepetésemre	 apámnak	nem	 is	 kell	 több,	 hogy	 feladja.	Az	 ápolók

tüstént	 eleresztik,	 hogy	 belerogyjon	 a	 székébe,	miközben	még	most	 is
azt	a	hülye	papírdobozt	szorongatja.

–	Már	jól	vagyok	–	motyogja.
–	Odáig 	lehet	a	zabpehelyért	–	mormolja	maga	elé	Virgil.
Serenity	éles	pillantást	vet	rá.
–	 Köszönjük	 szépen	 –	 fordul	 vissza	 az	 ápolókhoz,	 míg	 azok



felszedegetik	a	szemetet	a	padlóról.
–	 Szívesen,	 asszonyom	 –	 feleli	 egyikük,	 míg	 a	 másik	 megpaskolja

apám	vállát.
–	Csak	nyugi,	tesó.
Apa	kivárja,	amíg	távoznak,	azután	felpattan	és	megragadja	a	karom.
–	Alice,	el	sem	tudod	képzelni,	mire	jöttem	rá!	–	A	tekintete	hirtelen

lesiklik	rólam,	Virgil	és	Serenity	felé.	–	Kik	ezek?
–	A	barátaim	–	felelem.
Úgy	tűnik,	ennyi	elég	is.
–	 Nézd	 csak!	 –	 A	 dobozra	 mutat.	 A	 harsányan	 színes	 rajz	 talán

teknőcöt	vagy	lábasfejű	jószágot	ábrázol,	amelynek	szájából	buborék	tör
elő,	benne	egyetlen	szóval:	TUDTAD…?

…hogy	a	krokodilok	nem	tudják	kinyújtani	a	nyelvüket?
…hogy	 a	méheknek	 a	 szemük	 is	 szőrös,	mert	 így	 könnyebben	 gyűjtik	 be	 a

virágport?
…hogy	Antjana,	az	egyik	dél-karolinai	menhelyen	élő	csimpánz	fehér	tigris-,

leopárd-	és	oroszlánkölyköket	is	felnevelt	–	üvegből	etette	őket	és	játszott	velük?
…hogy	Koshik,	az	elefánt	helyesen	ejtett	ki	hat	koreai	szót?
–	Természetesen	nem	ejtett	ki	 hat	 szót	 –	magyarázza	 apám	–,	 csak	a

gondozókat	 utánozta.	Ma	 reggel	 rákerestem	 a	 Google-on,	 amikor	 az	 az
infantilis	Louise	végre	leszállt	a	gépről,	mielőtt	megcsinálta	a	következő
szintet	 a	 Candy	 Crush	 Sagában.	 Annál	 lenyűgözőbb,	 hogy	 vélhetően
szociális	 okból	 tanult	 meg	 kommunikálni.	 Külön	 tartották	 a	 többi
elefánttól,	 ezért	 csak	 az	 őt	 gondozó	 emberekkel	 került	 kapcsolatba.
Tudod,	mit	jelent	ez?

Vetek	egy	pillantást	Serenityre,	mielőtt	felhúzom	a	vállam.
–	Nem,	mit?
–	Ha	 egy	 elefánt	bizonyíthatóan	képes	 az	 emberi	 beszéd	utánzására,



képzelheted,	 milyen	 implikációi	 lehetnek	 ennek	 az	 elefántok	 szellemi
integritására	nézve.

–	Ha	már	szellemeknél	tartunk…	–	avatkozik	közbe	Virgil.
–	Mi	a	szakterülete?	–	tudakolja	tőle	apám.
–	 Virgil…	 nos…	 ő	 tárgyi	 bizonyítékokat	 gyűjt	 –	 rögtönözök.	 –

Serenity	szakterülete	a	kommunikáció.
Apám	felélénkül.
–	Milyen	médium?
–	Igen	–	bólint	Serenity.
Ez	 csak	 egyetlen	 pillanatra	 akasztja	 meg	 apámat,	 azután	 máris

folytatja:
–	Az	elmeteória	alapvető	pillére,	hogy	tisztában	vagyunk	vele:	egyedi

teremtmények	 vagyunk,	 önálló	 gondolatokkal,	 érzésekkel	 és	 célokkal,
ami	 igaz	 más	 lényekre	 is,	 akik	 nem	 tudhatják,	 mit	 gondolunk,	 és
fordítva,	 amíg	 ezzel	 kapcsolatban	 nem	 kommunikálunk.	 Evolúciós
szempontból	az	elmeteóriának	természetesen	páratlan	a	jelentősége,	hisz
ez	 alapján	 ki	 tudjuk	 számítani	 mások	 viselkedését	 –	 például
színlelhetjük,	hogy	megsebesültünk,	s	ha	mások	nem	tudják,	hogy	csak
megjátsszuk	magunkat,	 élelmet	hoznak	 és	 gondoskodnak	 rólunk,	 tehát
nekünk	 nem	 kell	 dolgoznunk.	 Az	 embereknél	 ez	 nem	 veleszületett
képesség,	 úgy	 fejlődik	 ki.	 Mármost	 tudjuk,	 hogy	 az	 elmeteória
létezéséhez	az	embernek	agyi	tükörneuronokat	kell	használnia,	valamint
hogy	 a	 tükörneuronok	 akkor	 is	 tüzelnek,	 amikor	 az	 adott	 cselekvésnek
csupán	megfigyelői	 vagyunk	vagy	 imitáljuk	azt.	Ha	 tehát	Koshik	 is	 ezt
teszi,	nem	tételezhetjük	fel,	hogy	a	tükörneuronokhoz	kapcsolódó	egyéb
emberi	 érzelmek	 –	 mint	 az	 empátiára	 való	 képesség	 –	 szintén	 jelen
vannak	az	elefántokban?

Ahogy	 hallom	 beszélni,	 rádöbbenek,	 milyen	 elképesztően	 okos



lehetett	azelőtt.	Be	kell	ismernem,	hogy	anyám	nem	véletlenül	szeretett
bele.

Amiről	eszembe	jut,	mit	is	keresünk	itt.
Apám	felém	fordul.
–	 Kapcsolatba	 kell	 lépnünk	 a	 tudományos	 értekezés	 szerzőivel.	 Van

fogalmad	 róla,	 Alice,	 milyen	 következményei	 lehetnek	 ennek	 a
kutatásomra	nézve?

Utánam	kap	–	érzem,	ahogy	Virgil	izmai	megfeszülnek	mellettem	–,
és	magához	ölel,	hogy	széles	körben	megpörgessen.

Tudom,	 hogy	 a	 saját	 anyámnak	 hisz.	 Tudom,	 mennyire	 beteg	 az
egész,	 de	 néha	 egyszerűen	 jó	 érzés,	 ha	 az	 apám	 megölel,	 még	 ha	 az
indítékai	nem	is	teljesen	tiszták.

Letesz.	Meg 	kell	vallanom,	rég 	nem	láttam	ennyire	elevennek.
–	Dr.	Metcalf	 –	 szólal	meg	Virgil.	 –	Tudom,	hogy	 ez	nagyon	 fontos

magának,	 de	 arra	 gondoltam,	 esetleg	 válaszolhatna	 néhány	 kérdésre	 a
felesége	eltűnésével	kapcsolatban.

Apám	álla	megfeszül.
–	Mi	a	csudáról	beszél?	Hisz	most	is	itt	van.
–	Ő	nem	Alice	–	árulja	el	Virgil.	–	Ő	a	lánya,	Jenna.
Megrázza	a	fejét.
–	A	 lányom	még	egész	kicsi.	Nézze,	én	nem	tudom,	mire	megy	ki	a

játék,	de…
–	 Ne	 zaklassa	 fel	 –	 avatkozik	 közbe	 Serenity.	 –	 Akkor	 semmire	 sem

megy	vele.
–	 Semmire	 sem	 megy	 velem?	 –	 emeli	 fel	 apám	 a	 hangját.	 –	 Hát

maguk	 is	a	kutatásomat	akarják?	–	Virgil	 felé	 indul,	de	ő	megragadja	a
kezem	és	kettejük	közé	ránt,	hogy	apámnak	óhatatlanul	is	látnia	kelljen.

–	Nézze	meg	az	arcát	–	erősködik.	–	Nézze	csak	meg!



Beletelik	öt	másodpercbe,	míg	apám	reagál.	S	meg	kell	mondjam,	öt
másodperc	rohadt	hosszú	idő.	Csak	állok,	és	nézem,	ahogyan	az	orrlyuka
minden	 lélegzetvétellel	 kitágul,	 ahogyan	 ádámcsutkája	 fel-le
ugrándozik	a	nyakán.

–	Jenna?	–	suttogja.
A	pillanat	törtrészéig ,	míg	engem	néz,	tudom,	hogy	nem	az	anyámat

látja.	 Hogyan	 is	 mondta?	 Egyedi	 teremtmény	 vagyok,	 önálló
gondolatokkal,	érzésekkel	és	célokkal.	Létezem.

Azután	 újra	 magához	 ölel,	 de	 ez	 most	 másmilyen	 –	 oltalmazó,
megrettent	 és	 gyengéd	 ölelés,	 mintha	 meg	 akarna	 védeni	 az	 egész
világtól,	 ahogyan	 ironikus	 módon	 eddig 	 én	 védelmeztem	 őt.	 Karjai
szárnyakként	takarnak	be.

–	Dr.	Metcalf	–	köszörüli	a	torkát	Virgil	–,	ami	a	feleségét	illeti…
Apám	 karnyújtásnyira	 tol	 magától,	 amint	 a	 tekintete	 Virgil	 felé

rebben.	Ennyi	kell	csak,	hogy	a	kettőnket	összekötő	üvegszál	elpattanjon.
Amikor	 újra	 felém	 fordul,	már	 tudom,	 hogy	nem	 engem	 lát.	Még	 csak
nem	is	néz	az	arcomra.

A	tekintetét	a	nyakamban	függő	kis	lánc	tartja	fogva.
Ujjaival	 lassan	 felemeli	 a	 függőt.	 Átfordítja,	 hogy	 a	 csillámkő

megtörje	a	fényt.
–	A	feleségemet…	–	ismétli.
Ökle	 ráfeszül	 a	 láncra,	 letépi	 a	 nyakamról.	 A	 törékeny	 ékszer	 a

padlóra	hull,	míg	apám	olyan	erővel	üt	meg,	hogy	átrepülök	a	szobán.
–	Te	rohadt	ribanc!	–	vicsorogja.



ALICE

Van	 egy	 történetem,	 ami	 nem	 a	 sajátom,	 csak	 Owen,	 az	 állatorvos
mesélte.	 Néhány	 évvel	 korábban	 a	 kutatók	 elefántokat	 kábítottak	 el.
Célba	vették	az	 egyik	nőstényt	 és	M99-et	 lőttek	ki	 rá	 a	 terepjáróból.	Az
állat	 összerogyott,	 amint	 az	 várható	 volt,	 a	 csorda	 azonban	 olyan
szorosan	 összezárt	 körülötte,	 hogy	 a	 vadőrök	 sem	 tudták	 elterelni	 az
elesett	 elefánttól.	 A	 kutatók	 nem	 fértek	 az	 állat	 közelébe,	 ezért	 csak
várták,	mi	történik.

Az	 elefántok	 két	 koncentrikus	 kört	 vontak	 a	 kilőtt	 nőstény	 köré.	 A
külső	kör	tagjai	háttal	álltak	a	többieknek,	rendületlenül	szembenéztek	a
járművekkel,	 a	 belső	 kört	 azonban	 nem	 nagyon	 lehetett	 látni,	 a	 kinti
állatok	 a	 testükkel	 takarták.	Mozgolódás	 és	 ágak	 pattogása	 hallatszott.
Ekkor	 hirtelen,	 mintegy	 varázsütésre,	 szétrebbent	 a	 csorda.	 A	 meglőtt
elefánt	az	oldalán	feküdt,	letört	ágakkal	és	földdel	beborítva.

Születése	 után	 az	 anyja	 porral	 hinti	 meg	 a	 borját,	 hogy	 elfedje	 a
vérszagot,	 ami	 odavonzhatja	 a	 ragadozókat,	 csakhogy	 ez	 a	 meglőtt
elefánt	nem	vérzett.	Olyat	 is	hallottam,	hogy	az	elefántok	a	halál	bűzét
akarták	 elfojtani,	 de	 ebben	 sem	 hiszek.	 Az	 elefántok	 orra	 hihetetlenül
érzékeny,	 sosem	 tévesztettek	 volna	 össze	 egy	 elkábított	 nőstényt	 egy
halottal.

Annál	 inkább	 láttam,	 hogy	 az	 elefántok	 földdel	 és	 ágakkal	 szórták
meg	halott	társukat	vagy	azokat	a	borjakat,	akik	nem	maradtak	életben.
Úgy	 tűnt,	 ezt	 a	 reakciót	 a	 váratlan	 vagy	 erőszakos	 halálesetekre
tartogatják,	s	az	elhunytnak	még	csak	nem	is	kell	 feltétlenül	elefántnak



lennie.	 Thaiföldről	 érkezett	 kutatók	 meséltek	 egy	 ázsiai	 elefántbikáról,
akinek	 a	 hátán	 a	 szafarira	 érkező	 turisták	 lovagoltak.	 Megölte	 a
mahoutot,	aki	beidomította	és	tizenöt	éve	gondoskodott	róla.	Az	incidens
párzási	 időszakban	 történt,	 amikor	 az	 elefántok	 hagyományosan	 is
megvadulnak;	amikor	a	hormonok	átveszik	az	irányítást	és	az	agymunka
háttérbe	szorul.	A	támadás	után	a	bika	nyugodttá	vált	és	elhátrált,	mint
aki	tudja,	hogy	rosszat	csinált,	de	nála	is	érdekesebbek	voltak	a	nőstény
elefántok,	akik	földdel	és	ágakkal	fedték	be	a	mahout	testét.

Egy	 héttel	 azelőtt,	 hogy	 örökre	 elhagytam	 Botswanát,	 minden
időmet	 lekötötte	 a	 munka.	 Megfigyeltem	 Kagisót	 a	 halott	 borjával;
jegyzeteket	 írtam	 Mmaabo	 halálához.	 Egy	 fülledt	 napon	 kiszálltam	 a
terepjáróból,	 hogy	 kinyújtóztassam	 a	 lábam	 és	 leheveredjek	 a
majomkenyérfa	alá,	ahol	utolsó	éjjel	együtt	voltam	Thomasszal.

Nem	 vagyok	 jó	 alvó.	 Nem	 csinálok	 ostobaságokat,	 mondjuk,	 nem
szállok	 ki	 a	 kocsiból	 olyan	 helyeken,	 ahol	 gyakran	 megfordulnak
elefántok.	 Még	 arra	 sem	 emlékszem,	 hogy	 lehunytam	 a	 szemem,	 de
amikor	felébredtem,	a	füzetem	és	a	tollam	valahol	a	földön	hevert,	míg	a
szememet	és	a	számat	elborította	a	por.	Leveleket	és	ágakat	hordtak	rám.

Amikor	 felébredtem,	 sehol	 sem	 láttam	 az	 elefántokat,	 akik
betemettek,	ami	talán	szerencse	–	könnyedén	meg	is	ölhettek	volna,	míg
élve	eltemettek.	Nem	találtam	más	magyarázatot	erre	a	mély,	kómaszerű
álomra	 és	 ítélőképességem	 kikapcsolására,	 csak	 hogy	 nem	 voltam
önmagam.	Több	voltam	önmagamnál.

Ironikusnak	 találtam,	 hogy	 a	 rám	 találó	 elefántok	 halottnak	 véltek,
amikor	 csak	úgy	pezsgett	 bennem	az	 élet.	Megközelítőleg	 tíz	héten	át,
hogy	pontos	legyek.



SERENITY

Az	egyik	műsoromban	vendégem	volt	egy	orvos,	aki	a	hisztérikus	erőről
beszélt	 –	 azokról	 az	 életet	 és	 halált	 elválasztó	 pillanatokról,	 amikor	 az
emberek	hihetetlen	dolgokat	tesznek,	például	leemelnek	egy	autót	az	alá
esett	 gyermekükről.	 Az	 ilyen	 esetek	 közös	 nevezője	 az	 éles
stresszhelyzet,	ami	hirtelen	meglöki	az	adrenalinszintet,	 így	az	érintett
képessé	 válik	 arra,	 hogy	 átlépje	 izmai	 átlagos	 teljesítőképességének
korlátait.

Hét	 vendégem	 volt	 aznap.	 Angelo	 Cavallo,	 aki	 leemelt	 egy	 1964-es
Chevy	 Impalát	 a	 fiáról,	 Tonyról;	 Lydia	 Angyiou,	 aki	 Quebecben	 egy
jegesmedvével	 birkózott,	 amikor	 az	 rátámadt	 az	 egyik	 befagyott	 tavon
hokizó	 hétéves	 fiára.	 Valamint	 DeeDee	 és	 Dominique	 Proulx,	 a	 tizenkét
éves	ikrek,	akik	letoltak	egy	traktort	a	nagyapjukról,	miután	lebucskázott
vele	 a	 meredek	 domboldalon.	 „Tiszta	 őrület	 –	 mesélte	 DeeDee.	 –	 Utána
kimentünk,	és	próbáltuk	újra	arrébb	tolni,	de	egy	centit	nem	mozdult.”

Ez	 jár	 a	 fejemben,	 amikor	 Thomas	 Metcalf	 pofon	 vágja	 Jennát.	 Az
egyik	pillanatban	még	megfigyelő	vagyok,	a	másikban	már	félrelököm,
majd	 a	 tér	 és	 a	 gravitáció	 törvényeivel	 dacolva	 elérem,	 hogy	 Jenna	 a
karomon	 landoljon.	 Felnéz	 rám,	 legalább	 olyan	 meglepetten,	 mint	 én,
amiért	az	ölelésemben	találja	magát.

–	 Megvagy	 –	 súgom	 neki,	 és	 rádöbbenek,	 hogy	 a	 szó	 létező	 összes
értelmében	így	gondolom.

Nem	vagyok	az	anyja,	de	ebben	a	pillanatban	talán	mégis	annak	kell
lennem.



Eközben	Virgil	a	maga	részéről	olyan	erővel	üti	meg	Thomast,	hogy
az	 hátrabukik	 a	 székébe.	 Az	 éles	 reccsenés	 nyomán	 egy	 nővér	 és	 egy
ápoló	ront	a	szobába.

–	Fogja	le	–	mordul	fel	a	nővér,	Virgil	pedig 	ellép	az	útból,	hogy	az
ápoló	tehesse	a	dolgát.	A	nő	lenéz	ránk	a	padlóra.	–	Minden	rendben?

–	Persze	–	felelem,	ahogy	Jennával	felállunk.
Igazság	szerint	nem	vagyok	jól,	ahogy	Jenna	sem.	Óvatosan	tapogatja

ki	a	pontot,	ahol	a	tenyér	eltalálta,	míg	én	úgy	érzem,	menten	kidobom
a	 taccsot.	 Előfordult	 már,	 hogy	 túl	 sűrűnek	 vagy
megmagyarázhatatlanul	 hidegnek	 éreztük	 a	 levegőt?	 Ez	 a	 szomatikus
intuíció.	Mindig 	 is	 jó	empatikus	voltam	–	ahogy	beléptem	egy	szobába,
mintha	 a	 fürdővízbe	 mártottam	 volna	 a	 lábujjam,	 azonnal	 éreztem	 a
köröttem	 kavargó	 energiákat,	 és	 tudtam,	 jók-e	 vagy	 rosszak;	 hogy
gyilkosság	történt-e	vagy	csak	a	szomorúság	borítja	be	a	falakat,	mint	az
egymásra	 rakódó	 festékrétegek.	 S	 ha	 ez	 bármit	 is	 számít,	 Thomas
Metcalf	körül	cifra	dolgokat	éreztem	kavarogni.

Jenna	keményen	igyekszik,	hogy	erőt	vegyen	magán,	de	így	is	látom
a	 szemébe	 szökő	 könnyeket.	 A	 szoba	 másik	 felében	 Virgil	 látható
bosszúsággal	 löki	 el	 magát	 a	 faltól.	 Megfeszült	 állából	 tudni,	 milyen
erősen	 küzd	 az	 ellen,	 hogy	 a	 sárga	 földig 	 lehordja	 Thomas	 Metcalfot.
Végül	kiviharzik	a	szobából,	mintha	forgószél	söpörne	el	mellettünk.

Jennához	 fordulok.	 Úgy	 mered	 az	 apjára,	 mintha	 még	 sosem	 látta
volna,	ami	bizonyos	szempontból	igaz	is.

–	Most	mit	csináljunk?	–	kérdezem	tőle.
A	nővér	vet	felénk	egy	pillantást.
–	 Azt	 hiszem,	 muszáj	 lesz	 benyugtatóznunk.	 Talán	 jobb	 lenne,	 ha

most	elmenne.
Nem	 őt	 kérdeztem,	 de	 igaza	 van.	 Talán	 ez	 megkönnyíti	 Jennának,



hogy	 itt	 hagyja	 az	 apját,	 aki	 még	 most	 sem	 próbál	 mentegetőzni.
Belekarolok	és	magamhoz	szorítom,	ahogy	kiterelem	a	szobából.	Amint
átlépjük	a	küszöböt,	már	könnyebben	veszem	a	levegőt.

Nyomát	 sem	 látni	 Virgilnek,	 sem	 a	 folyosón,	 sem	 Hartwick	 House
előterében.	Átvezetem	Jennát	a	többi	páciens	között,	akik	meredten	nézik
távozásunkat.	 Legalább	 a	 gondozókban	 van	 annyi,	 hogy	 nem	 bámulják
meg,	amíg	kivörösödött	és	felduzzadt	arccal	küzd	a	sírással.

Virgil	 a	 kocsim	 előtt	 járkál	 fel-alá.	 Felénk	 fordult,	 amikor
megérkezünk.

–	 Nem	 kellett	 volna	 idejönnünk.	 –	 Elkapja	 Jenna	 állát	 és	megemeli,
hogy	felmérhesse	a	kárt.	–	Szép	kis	monoklid	lesz.

–	Remek	–	duzzog	Jenna.	–	Alig 	várom,	hogy	megmagyarázhassam	a
nagyimnak.

–	Mondd	meg	neki	az	igazat	–	javaslom.	–	Az	apád	kiszámíthatatlan.
Az	sem	olyan	meglepő,	hogy	neked	ugrott…

–	Én	tudtam,	mielőtt	idejöttünk	–	bukik	ki	Virgilből.	–	Tudtam,	hogy
Metcalf	erőszakos	fickó.

Jennával	felé	pördülünk.
–	Mi?	–	hápog	Jenna.	–	Az	én	apám	nem	erőszakos.
Virgil	csak	felhúzza	a	szemöldökét.
–	 Akkor	 az	 volt.	 A	 legnagyobb	 pszichopaták	 mindig 	 otthon	 élik	 ki

magukat.	 A	 nyilvánosság	 előtt	 megnyerő	 egyéniségek,	 de	 a	 négy	 fal
között	 igazi	 vadállatok.	 A	 nyomozás	 során	 bizonyos	 jelek	 arra	 utaltak,
hogy	apád	erőszakosan	viselkedett	a	mamáddal.	Az	egyik	alkalmazott	is
említette.	Az	apád	nyilvánvalóan	azt	hitte,	hogy	te	az	akkori	Alice	vagy.
Ami	azt	jelenti…

–	…hogy	anyám	önvédelemből,	előle	menekült	el	–	fejezi	be	helyette
Jenna.	–	Tehát	semmi	köze	Nevvie	Ruehl	halálához.



Virgil	mobilja	életre	kel.	Felveszi,	és	a	füléhez	szorítja,	hogy	hallja	a
hívót.	Bólint,	mielőtt	néhány	lépéssel	arrébb	sétál.

Jenna	felnéz.
–	De	ez	még	mindig 	nem	magyarázat	arra,	hol	van	és	miért	nem	jött

vissza	értem.
Teljesen	váratlanul	belém	villan:	csapdába	esett.
Még	most	 sem	 tudom,	meghalt-e	 Alice	Metcalf,	 de	 az	 biztos,	 hogy

úgy	 viselkedik,	 ahogyan	 a	 földhözragadt	 szellemek	 szoktak.	 Mint	 aki
retteg	az	ítélettől	azok	után,	ahogyan	élt.

Virgil	visszatérése	megment	attól,	hogy	felelnem	kelljen	Jennának.
–	A	szüleim	boldog	házasságban	éltek	–	közli	vele	Jenna.
–	 Az	 ember	 nem	 mondja	 élete	 szerelmének,	 hogy	 rohadt	 ribanc	 –

feleli	 kéretlen	 őszinteséggel	 Virgil.	 –	 Tallulah	 volt	 a	 laborból.	 A	 DNS-
mintád	 egyezik	 azzal	 a	 hajszáléval,	 amit	 a	 hullazsákban	 találtak.	 A
mamád	 volt	 az	 a	 vörös	 hajú	 nő,	 aki	 a	 halála	 előtt	 közeli	 kapcsolatba
került	Nevvie	Ruehllal.

Meglepetésemre	Jennát	nem	felzaklatja,	sokkal	inkább	felbosszantja	a
hír.

–	Akkor	eldöntené	végre?	Most	az	anyám	a	tébolyult	gyilkos	vagy	az
apám?	Mert	ahogy	én	látom,	ide-oda	ingázik	a	két	elmélet	között.

Virgil	Jenna	felduzzadt	állát	nézi.
–	 Talán	 Thomas	 üldözte	 Alice-t,	 aki	 bemenekült	 az	 elefántoknak

fenntartott	 területre.	 Nevvie	 csak	 a	 megszokott	 éjszakai	 munkáját
végezte,	 de	 mivel	 útban	 volt,	 Thomas	 megölte.	 Ezután	 a	 gyilkosság
miatt	 érzett	 bűntudata	nem	hagyta	nyugodni,	 amíg	 el	nem	vesztette	 a
kapcsolatot	a	valósággal,	hogy	végül	egy	intézetben	kössön	ki.

–	 Na	 persze	 –	 feleli	 Jenna	 gúnyos	 hangon.	 –	 És	 megvesztegette	 az
egyik	 elefántot,	 hogy	 járkáljon	 egy	 kicsit	 Nevvie-n,	 mintha	 ő	 taposta



volna	agyon.	Úgyis	ilyenekre	szokták	beidomítani	őket.
–	Sötét	volt.	Az	elefánt	véletlenül	is	ráléphetett	a	holttestre…
–	 Hússzor	 egymás	 után?	 Én	 is	 olvastam	 a	 boncolási	 jegyzőkönyvet.

Ráadásul	semmi	sem	bizonyítja,	hogy	apám	is	a	körletben	tartózkodott.
–	Egyelőre	–	teszi	hozzá	Virgil.
Ha	 Thomas	 Metcalf	 szobájában	 a	 rosszullét	 környékezett,	 kettejük

között	egyenesen	úgy	érzem,	hogy	mindjárt	szétrobban	a	fejem.
–	 Nagy	 kár,	 hogy	 Nevvie	meghalt	 –	 vetem	 közbe.	 –	 Sok	mindenről

mesélhetne.
Jenna	tesz	egy	lépést	Virgil	felé.
–	Tudja,	mit	gondolok?
–	Mindketten	tudjuk,	hogy	úgyis	el	fogod	mondani…
–	Azt	gondolom,	hogy	azért	gyanúsítgat	válogatás	nélkül	mindenkit,

mert	addig 	sem	kell	bevallania,	hogy	maga	volt	az,	aki	elcseszte	az	egész
nyomozást.

–	Én	meg	azt	gondolom,	hogy	elkényeztetett	kis	szaros	vagy,	akinek
nincs	mersze	kinyitni	Pandora	szelencéjét	és	megnézni,	mi	van	benne.

–	Tudja	mit?	–	üvölti	Jenna.	–	Ki	van	rúgva.
–	Tudod	mit?	–	üvölt	vissza	Virgil.	–	Kilépek.
–	Jó.
–	Helyes.
A	lány	sarkon	fordul,	és	szaladni	kezd.
–	 Mégis	 mit	 kellene	 tennem?	 –	 fordul	 hozzám	 Virgil.	 –	 Csak	 azt

mondtam,	 hogy	megtalálom	 a	mamáját,	 nem	 azt,	 hogy	 tetszeni	 is	 fog
neki.	Jesszusom,	ez	a	kölyök	teljesen	kikészít.

–	Tudom.
–	 Talán	 az	 anyja	 is	 azért	 ment	 el,	 hogy	 ne	 kelljen	 hallgatnia	 a

picsogását.	 –	 Elfintorodik.	 –	 Oké,	 ezt	 nem	 gondoltam	 komolyan.



Jennának	 igaza	van.	Ha	 tíz	évvel	ezelőtt	bíztam	volna	az	ösztöneimben,
most	nem	lennénk	itt.

–	A	kérdés	inkább	az:	hol	lenne	most	Alice	Metcalf?
Ezen	mindketten	hosszan	elgondolkodunk,	mielőtt	újra	felém	fordul.
–	Egyikünknek	utána	kellene	mennie.	És	az	egyikünkön	magát	értem.
Előveszem	táskámból	a	kulcsokat,	és	kinyitom	a	kocsit.
–	 Tudja,	 azelőtt	 megszűrtem	 a	 szellemektől	 származó	 információt.

Ha	 valamiről	 úgy	 gondoltam,	 hogy	 felzaklathatja	 az	 ügyfelemet	 vagy
fájdalmat	okozhat	neki,	inkább	elhallgattam.	Úgy	tettem,	mintha	nem	is
hallottam	volna,	de	végül	rá	kellett	ébrednem,	hogy	nem	az	én	dolgom
megítélni,	amit	hallok.	Nekem	csak	az	a	feladatom,	hogy	továbbítsam.

Virgil	hunyorog.
–	Csak	nem	azt	akarja	mondani,	hogy	egyetért	velem?
Becsusszanok	a	 vezetőülésbe,	 elfordítom	a	kulcsot,	 és	 leengedem	az

ablakot.
–	Csak	azt	akarom	mondani,	hogy	maga	nem	a	hasbeszélő,	hanem	a

bábu.
Elvigyorodik.
–	Régóta	várhat	rá,	hogy	a	képembe	dörgölhesse…
–	Kicsit	tényleg	–	 ismerem	el.	–	Ezzel	azt	akarom	mondani,	hogy	ne

próbálja	 befolyásolni	 a	 nyomozást,	 csak	 kövesse	 a	 szálakat,	 bármerre	 is
vezetnek.

Virgil	elnéz	abba	az	irányba,	amerre	Jenna	távozott.
–	Nem	 tudom,	hogy	Alice	 áldozat-e,	 aki	 az	 életét	 próbálta	menteni,

vagy	 elkövető,	 aki	 elvette	 másvalaki	 életét,	 de	 aznap	 éjjel,	 amikor
kiszálltunk	a	rezervátumba,	Thomas	tombolt	amiatt,	hogy	Alice	ellopta
a	jegyzeteit.	Majdnem	úgy,	ahogy	ma.

–	Gondolja,	hogy	ezért	is	akarta	megölni?



–	 Nem	 –	 csóválja	 a	 fejét	 Virgil.	 –	 Szerintem	 azért,	 mert	 Alice-nek
viszonya	volt.



ALICE

Egyszerűen	nem	 létezik	 jobb	 édesanya,	mint	 egy	 elefánt.	 Talán	ha	mi,
emberek	is	két	évig 	lennénk	várandósak,	a	befektetett	idő	minket	is	jobb
anyává	 tenne.	 Egy	 elefántborjú	 nem	 tud	 hibázni.	 Lehet	 rosszcsont,
kilophatja	 az	 ételt	 az	 anyja	 szájából,	 mozoghat	 túl	 lassan	 vagy
beragadhat	az	 iszapba,	 az	 anya	a	végtelenségig 	elnéző	vele.	Az	utód	az
elefánt	legbecsesebb	kincse.

A	 borjak	 oltalmazása	 az	 egész	 csorda	 felelőssége.	 Amikor
vándorolnak,	a	bébik	mindig 	középen	maradnak,	a	 többi	állat	a	 testével
védi	őket.	Ha	elhaladnak	a	terepjáróink	mellett,	a	kicsik	mindig 	a	lehető
legtávolabb	 esnek	 tőlünk.	 Ha	 az	 anyának	 van	 egy	 idősebb	 lánya,	 hat–
tizenkét	 éves,	 a	 barátnőivel	 gyakran	közrefogják	 a	 csecsemőt.	A	 testvér
sokszor	 odajön	 a	 terepjáróhoz,	 és	 a	 fejét	 rázva	 fenyegeti,	 mintha	 azt
mondaná:	Eszedbe	ne	jusson,	ő	az	én	kisöcsém.	Délidőben,	ha	 lepihennek,	 a
bébik	 az	 anyjuk	 teste	 alatt	 alszanak,	 mert	 a	 bőrük	 még	 érzékenyebb	 a
napsütésre.

Tényleg	 mindenki,	 aki	 a	 csordában	 él	 és	 mozog,	 a	 csecsemőkre
vigyáz.	 Mint	 mindennek,	 annak	 is	 megvan	 a	 biológiai	 oka,	 hogy	 a
nővérek	 és	 nagynénik	 segítik	 a	 szülőt:	 ha	 valakinek	 naponta	 150	 kiló
élelmet	 kell	 elfogyasztania,	 miközben	 a	 kisgyereke	 imád	 új	 dolgokat
felfedezni,	nem	szaladgálhat	utána	egyedül	és	szerezheti	be	mindazt	az
élelmet,	 aminek	 az	 ő	 táplálásához	 is	 elégnek	 kell	 lennie.	 A	 közösségi
gondoskodás	 a	 fiatal	 nőstények	 számára	 is	 lehetővé	 teszi,	 hogy
megtanulják,	 hogyan	 lássanak	 el	 és	 oltalmazzanak	 meg	 egy	 bébit,



hogyan	 adjanak	 neki	 elég 	 teret	 és	 időt	 a	 világ 	 felfedezéséhez	 anélkül,
hogy	ezzel	veszélybe	sodornák.

Elvi	 síkon	 kijelenthetjük	 tehát,	 hogy	 egy	 elefántnak	 sok	 anyja	 van.
Mégis,	 a	 borjút	 különleges	 és	 eltéphetetlen	 kötelék	 fűzi	 vér	 szerinti
anyjához.

A	vadonban	egy	két	évnél	fiatalabb	borjú	nem	marad	életben	az	anyja
nélkül.

A	 vadonban	 az	 anya	 dolga	megtanítani	 a	 lányának	mindent,	 amire
csak	szüksége	van	ahhoz,	hogy	egy	napon	maga	is	anya	legyen.

A	 vadonban	 anya	 és	 lánya	 együtt	 maradnak,	 egészen	 az	 anya
haláláig .



JENNA

Egyedül	bandukolok	az	országút	mellett,	amikor	hallom,	hogy	egy	autó
csikorogva	 fékez	 a	 kavicsos	 padkán.	 Persze	 Serenity	 az.	 Megáll	 és
kinyitja	az	ajtót.

–	Legalább	hadd	vigyelek	haza	–	szólít	meg.
Bekémlelek	a	kocsiba.	A	 jó	hír	az,	hogy	Virgil	nincs	 itt,	de	Serenity

ettől	még	nem	lopja	be	magát	a	szívembe,	miután	egy	perce	még	arról
győzködött,	hogy	Virgil	csak	a	munkáját	végzi.	Vagy	ami	még	rosszabb:
talán	igaza	van.

–	Szeretek	sétálni	–	felelem.
Fények	villannak,	egy	rendőrautó	húzódik	le	Serenity	mögött.
–	Remek	–	sóhajt	fel.	Majd	hozzám:	–	Szállj	már	be	a	kocsiba,	Jenna!
A	 zsaru	 olyan	 fiatal,	 hogy	 még	 pattanásai	 vannak.	 Gondosabban

nyírja	 katonásan	 rövid	 haját,	 mint	 ahogy	 a	 pázsitot	 szokták	 a
tizennyolcadik	lyuk	körül.

–	Van	valami	gond,	hölgyem?
–	Van	–	felelem	azzal	egy	időben,	hogy	Serenity	azt	mondja:	–	Nincs.
–	Megvagyunk	–	teszem	hozzá.
Serenity	a	fogát	csikorgatja.
–	Csak	ülj	be	a	kocsiba,	szívem.
A	zsaru	a	homlokát	ráncolja.
–	Hogyan?
Jól	hallható	sóhajjal	ülök	be	a	Volkswagenbe.
–	 Azért	 kösz	 –	 búcsúzik	 Serenity,	 mielőtt	 indexel,	 hogy	 alig 	 öt



kilométeres	sebességgel	besoroljon	az	útra.
–	 Ilyen	 tempóban	 gyalog	 is	 előbb	 hazaértem	 volna	 –	 mormolom

magam	elé.
Szórakozottan	 mérem	 fel	 a	 műszerfal	 alatt	 gyűlő	 szemetet:

hajgumik,	 rágópapírok,	 összegyűrt	 fánkoszacskó.	 Egy	 kézművesbolt
szórólapja,	 pedig 	 a	 legjobb	 tudomásom	 szerint	 Serenityt	 a	 legkevébé
sem	 érdekli	 a	 kötés-horgolás.	 Egy	 félig 	 elfogyasztott	 energiaszelet.
Tizenhat	cent	és	egy	egydolláros.

Jobb	híján	kiveszem	az	egydollárost,	és	elkezdek	elefántot	hajtogatni
belőle.

Serenity	 vet	 rám	 egy	 pillantást,	 miközben	 forgatok,	 hajtok	 és
préselek.

–	Ezt	meg	hol	tanultad?
–	Az	anyámtól.
–	Mi	voltál,	csodagyerek?
–	A	távollétében	tanított	meg	rá.	–	Felé	fordulok.	–	Meglepné,	mennyi

mindent	 lehet	 tanulni	 azoktól,	 akik	 folyton	 csalódást	 okoznak	 az
embernek.

–	Hogy	 van	 az	 állad?	 –	 kérdezi,	mire	 kis	 híján	 felnevetek.	 Tökéletes
terelés.

–	 Fáj.	 –	 Fogom	 az	 elkészült	 elefántot,	 és	 felállítom	 az	 autórádió
kiugró	 peremére.	 Aztán	 összehúzom	 magam	 az	 ülésben,	 és
tornacipőmmel	 kitámasztom	 magam	 a	 műszerfalon.	 Serenity
szörnyprémre	 emlékeztető	 nagy	 kék	 kormányvédőt	 használ,	 és	 giccses
feszületet	aggat	a	tükörre.	A	két	dísztárgy	olyan	messze	esik	egymástól
a	 hitrendszerek	 skáláján,	 amennyire	 emberileg 	 lehetséges.	 Ez
elgondolkodtat:	hihet	valaki	két	olyan	dologban,	ami	annyira	különböző,
hogy	szinte	kioltja	egymást?



Apám	és	anyám	tehet	arról,	ami	tíz	évvel	ezelőtt	történt?
Sorsomra	hagyhatott	a	mamám,	miközben	még	mindig	szeret?
Vetek	egy	lopott	pillantást	Serenityre,	vad	rózsaszín	hajára	és	feszes

leopárdmintás	 felsőjére,	 amiben	 töltött	kolbászra	emlékeztet.	 Egy	Nicki
Minaj-számot	énekelget,	és	rosszul	tudja	az	egész	szöveget,	miközben	a
rádió	 be	 sincs	 kapcsolva.	 Könnyű	 kigúnyolni	 valakit,	 aki	 ilyen,	 de
imádom,	hogy	 sosem	szabadkozik	–	akkor	 sem,	ha	előttem	szitkozódik;
akkor	sem,	ha	az	emberek	a	liftben	megbámulják	a	sminkjét	(mintha	egy
gésa	 és	 egy	 bohóc	 szerelemgyereke	 lenne);	 még	 akkor	 sem	 –	 vegyük
észre	 –,	 amikor	 egy	 kolosszális	 tévedés	 véget	 vet	 a	 karrierjének.	 Talán
nem	túlzottan	elégedett,	de	önmagával	elégedett.	S	ez	messze	több,	mint
amit	én	elmondhatok	magamról.

–	Kérdezhetek	valamit?	–	szólalok	meg.
–	Persze,	kincsem.
–	Mi	az	élet	értelme?
–	Krisztus	a	pirítóson,	kislány!	Ez	nem	kérdés,	ez	 filozófia.	A	kérdés

az:	Hé,	Serenity,	nem	ugorhatnánk	be	a	McDonald’s-ba?
Ilyen	 könnyen	 nem	 ússza	 meg.	 Ha	 valaki	 megállás	 nélkül	 a

szellemekkel	 társalog,	 nyilván	másról	 is	 beszél,	 nemcsak	 az	 időjárásról
és	a	baseballról.

–	Még	sosem	kérdezte?
Felsóhajt.
–	 A	 szellemkalauzaim,	 Desmond	 és	 Lucinda	 azt	 mondták,	 az

univerzum	csupán	két	 dolgot	 vár	 tőlünk:	 ne	 tegyünk	 szándékosan	kárt
magunkban	 vagy	 másokban,	 és	 legyünk	 boldogok.	 Az	 emberek
feleslegesen	túlbonyolítanak	mindent.	Én	meg	azt	gondoltam,	hogy	csak
etetnek.	Azt	gondoltam,	ennél	azért	 többnek	kell	 lennie.	Hát,	ha	 tényleg
van,	még	nem	jöttem	rá,	mi	az.



–	És	ha	az	én	életemnek	az	az	értelme,	hogy	kiderítsem,	mi	történt	az
övével?	 –	 teszem	fel	a	kérdést.	–	Ha	ez	az	egyetlen	dolog,	ami	boldoggá
tesz?

–	Biztos	vagy	benne,	hogy	boldoggá	tesz?
Miután	nem	akarok	válaszolni,	 bekapcsolom	a	 rádiót.	Mostanra	már

különben	is	a	városban	járunk.	Serenity	nemsokára	kitesz	azon	a	helyen,
ahol	a	biciklimet	hagytam.

–	 Nincs	 kedved	 vacsorázni,	 Jenna?	 Isteni	 szecsuáni	 csirkét	 tudok
rendelni.

–	Kösz,	de	nem	–	felelem.	–	A	nagymamám	már	vár.

*

Kivárom,	amíg 	elhajt,	így	nem	láthatja,	hogy	nem	haza	megyek.
Újabb	félórába	telik,	amíg	a	rezervátumba	érek,	és	húsz	percbe,	amíg

elzarándokolok	 az	 elvadult	 bozótosban	 a	 lila	 gombákig.	 Az	 arcom	még
most	is	lüktet,	ahogyan	háton	fekszem	a	fűben,	és	hallgatom	a	fenti	ágak
közt	neszező	szelet.	Ez	az	óra	választja	el	a	nappalt	az	éjjeltől.

Talán	 agyrázkódásom	 van,	 mert	 egy	 időre	 elszenderedem.
Besötétedik,	 mire	 felébredek.	 A	 biciklimen	 nincs	 lámpa,	 és	 alighanem
szobafogságot	 kapok	 az	 elpasszolt	 vacsora	miatt,	 de	 akkor	 is	 megérte,
mert	az	anyámról	álmodtam.

Álmomban	 nagyon	 kicsi	 voltam.	 Anyám	 erősködött,	 hogy	 el	 kell
mennem	 az	 oviba	 –	 mégsem	 normális,	 hogy	 egy	 hároméves	 ne
érintkezzen	 másokkal,	 csak	 felnőtt	 elefántkutatókkal	 és	 kutatásaik
tárgyával	 –,	 és	 a	 csoportom	 kirándulást	 tett	 a	 rezervátumban,	 hogy
meglátogassa	Maurát.	Utána	a	kölykök	bizarr	formájú	állatokat	festettek,
az	 óvónők	 meg	 csak	 lelkendeztek,	 lehettek	 biológiailag 	 bármennyire
pontatlanok:	 Milyen	 szép	 szürke!	 Milyen	 kreatív	 vagy,	 hogy	 két	 ormányt



rajzoltál	 neki!	 Szép	 munka!	 Az	 én	 festményeim	 nem	 csupán	 pontosak
voltak,	de	részletesek	is:	rovátkát	húztam	Maura	fülébe,	ahogyan	anyám,
amikor	 lerajzolta;	 megörökítettem,	 hogyan	 kunkorodnak	 farkán	 a
szőrszálak,	 amit	 a	 többi	 kölyök	 észre	 sem	 vett;	 pontosan	 tudtam,	 hány
körme	 van	 a	 lábain	 (három	 a	 hátsókon,	 négy	 a	 mellsőkön).	 Kate
kisasszony	 és	 Harriet	 kisasszony	 azt	 mondta,	 kész	 kis	 Audubon{10}

vagyok,	bár	akkor	még	nem	is	sejtettem,	mire	gondolnak.
Ezt	 leszámítva	 teljes	 rejtély	 maradtam	 óvónőim	 számára:	 nem

néztem	 tévét,	 így	 azt	 se	 tudtam,	 kik	 azok	 a	 Teletubbyk;	 nem	 tudtam
megkülönböztetni	egymástól	a	Disney	hercegnőket.

Tanáraim	 legtöbbször	 magukba	 fojtották	 csípős	 megjegyzéseiket	 –
mégiscsak	óvodába	 jártam,	nem	 felvételi	 előkészítőre	–,	 ám	egy	napon,
közvetlen	a	vakáció	előtt,	hófehér	papírlapokat	osztottak	szét	közöttünk,
hogy	 rajzoljuk	 le	 a	 családunkat.	 Ezután	 makaróni-keretet	 kellett
készítenünk	 hozzá,	 lefújni	 aranyfestékkel,	 és	 az	 egészet	 betenni	 egy
ajándékdobozba.

A	 többi	 kölyök	 azonnal	 nekilátott.	 Akadtak	 mindenfelé	 családok:
Logan	kettesben	élt	a	mamájával,	míg	Yasminának	két	papája	is	volt.	Sly
a	 kisöccse	 mellett	 a	 két	 bátyját	 is	 lerajzolta,	 akik	 nem	 ugyanattól	 az
anyától	 születtek,	 mint	 ő.	 A	 testvérek	 a	 legkülönfélébb	 felállásban
jelentek	meg,	de	egyértelműen	 látszott,	hogy	ha	akadnak	 is	plusz	 fők	a
családban,	azok	mindig 	kölykök.

Miközben	én	öt	szülőt	rajzoltam.
Ott	 volt	 apám	 a	 szemüvegével.	 Anyám	 a	 lángoló	 vörös	 kontyával.

Gideon,	 Grace	 és	 Nevvie,	 mindnyájan	 a	 rezervátum	 egyenruhájában:
khakiszínű	nadrágban	és	piros	pólóban.

Kate	kisasszony	leült	mellém.
–	Kik	ezek	az	emberek,	Jenna?	A	nagymama	és	a	nagypapa?



–	Nem.	Az	ott	a	mami,	az	meg	ott	apu.
A	magyarázat	nyomán	anyámat	félrevonták,	amikor	eljött	értem.
–	 Dr.	 Metcalf	 –	 nézett	 a	 szemébe	 Harriet	 kisasszony	 –,	 Jennának

gondot	okoz,	hogy	azonosítsa	a	közvetlen	családtagjait.
Megmutatta	a	képet.
–	Számomra	pontos	ábrázolásnak	tűnik	–	közölte	vele	anyám.	–	Mind

az	öt	felnőtt	Jenna	gondját	viseli.
–	Nem	is	ez	a	gond	–	komolyodott	el	még	jobban	Harriet	kisasszony.
A	 pókhálószerű	 vékony	 vonalakra	 mutatott,	 katasztrofális

kísérletemre,	 hogy	 felcímkézzem	 az	 embereket.	 Ott	 volt	 ANYA,	 aki	 az
egyik	 kezemet	 fogta,	 és	 APA,	 aki	 a	 másikat.	 Csakhogy	 APÁT	 nem	 a
szemüveges	 férfihoz	 írtam.	 Ő	 az	 egyik	 sarkokban	 állt,	 kis	 híján
kiszorulva	a	képről.

Boldog	 kis	 családom	 vagy	 a	 vágyálmaimból	 született,	 vagy	 olyan
kísértetiesen	pontos	megfigyelésekből,	amilyeneket	senki	sem	tételezett
volna	fel	egy	háromévesről.

Meg	 fogom	 találni	 anyámat,	 mielőtt	 még	 Virgil	 teszi.	 Talán
megmenthetem	 attól,	 hogy	 letartóztassák,	 de	 legalábbis
figyelmeztethetem.	 Talán	 ezúttal	mindketten	 elszökhetünk.	 Igaz,	 hogy
egy	magánnyomozóval	kell	megküzdenem,	aki	abból	él,	hogy	rejtélyeket
old	meg,	viszont	én	tudok	valamit,	amit	ő	nem.

Álmom	 felszínre	 hozott	 bennem	 valamit,	 amit	 talán	 mindvégig
tudtam.	 Tudom,	 ki	 adta	 anyámnak	 a	 nyakláncot.	 Tudom,	 miért
veszekedtek	 annyit	 a	 szüleim.	 Tudom,	 ki	 az,	 akit	 évekkel	 ezelőtt	 az
apámnak	kívántam.

Már	csak	újra	rá	kell	találnom	Gideonra.



MÁSODIK	RÉSZ

A	gyermek	az	anya	életének	horgonya.
Szophoklész:	Phaedra,	612-es	töredék



ALICE

A	 vadonban	 gyakran	 nem	 jövünk	 rá,	 hogy	 egy	 elefánt	 vemhes,	 csak
amikor	 már	 a	 szülés	 előtt	 áll.	 A	 huszonegyedik	 hónap	 táján
megduzzadnak	 az	 emlőmirigyek,	 ám	 ez	 előtt	 –	 hacsak	 nem	 készítünk
vérképet	 vagy	 látjuk	 az	 állatok	 üzekedését	 majd’	 két	 évvel	 korábban	 –
nagyon	nehéz	előre	látni	a	közelgő	ellést.

Kagiso	tizenöt	éves	volt,	s	csak	nemrég	ismertük	fel,	hogy	borja	lesz.
A	munkatársaimmal	mindennap	 lestük,	megellett-e	már.	 A	 többiek	 ezt
érdekes	 terepmunkának	 találták	 –	 én	 jóformán	 csak	 ezért	 keltem	 fel	 az
ágyból.

Még	 nem	 tudtam,	 hogy	 én	 is	 várandós	 vagyok.	 Csak	 azt	 tudtam,
hogy	 a	 szokásosnál	 könnyebben	 kifáradok	 és	 rosszabbul	 viselem	 a
hőséget.	 A	 korábban	 annyira	 lelkesítő	 kutatások	 rutinná	 váltak.	 Ha
észleltem	valami	különlegeset	a	terepen,	legelőször	ez	a	gondolat	futott
át	az	agyamon:	vajon	Thomas	mit	gondolna	erről?

Azzal	 áltattam	 magam,	 hogy	 érdeklődésem	 kizárólag	 annak	 a
ténynek	tudható	be,	hogy	ő	az	első	kolléga,	aki	nem	űz	gúnyt	belőlem.
Miután	 elment,	 múló	 nyári	 románcnak	 tűnt	 az	 egész	 –	 fényes
csecsebecsének,	 amit	 életem	 végéig 	 őrizhetek,	 és	 bármikor	 elővehetek,
mint	egy	kagylót	a	tengerparti	nyaralásról	vagy	a	színházjegyet	az	első
Broadway-előadásról,	amit	láttam.	Még	ha	ki	 is	akartam	volna	próbálni,
elbírja-e	 az	 egyéjszakás	 kaland	 bizonytalan	 alapja	 egy	 rendes	 kapcsolat
súlyát,	nem	lett	volna	kivitelezhető.	Thomas	egy	másik	kontinensen	élt,
és	mindkettőnket	lekötött	a	saját	kutatásunk.



Mégis,	 amint	 arra	 távozása	 előtt	 rámutatott:	 ez	 mégsem	 olyan,
mintha	egyikünk	az	elefántokat	tanulmányozná,	a	másik	a	pingvineket.
Ráadásul	 a	 fogságban	 töltött	 életek	 felgyülemlett	 traumái	 miatt	 a
rezervátum	 messze	 több	 lehetőséget	 kínált	 a	 halál	 és	 a	 gyászmunka
megfigyelésére,	 mint	 a	 vadon.	 Én	 nem	 csak	 a	 Tuliban	 végezhettem	 a
munkámat.

Miután	 Thomas	 visszautazott	 New	 Hampshire-be,	 tudományos
értekezések	 titkos	 nyelvén	 kommunikáltunk	 egymással.	 Részletes
feljegyzéseket	 küldtem	 neki	 Mmaabo	 csordájáról,	 amely	 még	 mindig
látogatta	a	vezérnőstény	csontjait;	cserébe	mesélt	egyik	korábbi	elefántja
kimúlásáról,	amikor	három	társa	ott	állt	az	istállóban,	ahol	összerogyott,
és	órákon	át	 tartó	 szerenádot	adott	a	holtteste	 felett.	Amikor	azt	 írtam:
Ez	 talán	 érdekelhet,	 arra	 gondoltam:	 Hiányzol.	 Amikor	 azt	 írta:	 A	 minap
eszembe	jutottál,	igazából	arra	gondolt:	Mindig	te	jársz	a	fejemben.

Mintha	felhasadt	volna	életem	szövete,	hogy	nála	legyen	az	egyetlen
olyan	árnyalatú	cérna,	amivel	nyomtalanul	össze	lehetett	ölteni.

Egy	 reggel,	 amikor	 Kagiso	 nyomába	 eredtem,	 kiderült,	 hogy	 már
nincs	 a	 csordával.	 Elkezdtem	 kutatni	 a	 közelben	 és	 nyolcszáz	méterrel
arrébb	találtam	rá.	Amikor	a	távcsövön	át	apró	alakot	 láttam	a	 lábainál,
előrerohantam	egy	másik	pontig ,	ahonnan	jobban	megfigyelhettem.

Ellentétben	 a	 többi	 elefánttal,	 akik	 a	 vadonban	 szülnek,	 Kagiso
egyedül	volt.	Csordája	nem	ünnepelt	harsány	trombitaszóval	és	gyengéd
érintésekkel,	 mint	 amikor	 összegyűlik	 a	 család,	 és	 az	 élemedett	 korú
nagynénik	az	újszülött	rózsás	arcát	csipdesik.	Nem	ünnepelt	Kagiso	sem,
csak	 lábával	 tologatta	mozdulatlan	borját.	Próbálta	 talpra	állítani,	majd
leengedte	 az	 ormányát,	 és	 ráhurkolta	 a	 csecsemőére,	 de	 az	 ernyedten
csusszant	ki	a	szorításából.

Korábban	 is	 láttam	 elléseket,	 amikor	 a	 borjú	 gyengén	 és	 reszketve



jött	 a	 világra;	 amikor	 a	 szokásos	 félóránál	 tovább	 tartott,	 amíg
összeszedte	az	erejét	annyira,	hogy	botladozva	talpra	álljon.	Hunyorogva
néztem,	 próbáltam	 felmérni,	 mozog-e	 az	 újszülött	 mellkasa,	 pedig
igazából	csak	Kagisót	kellett	volna	 figyelnem,	ahogyan	 leszegte	a	 fejét,
megereszkedett	 a	 marja	 és	 lógott	 a	 füle.	 Mintha	 minden	 ereje
elpárolgott	volna.	Ő	már	tudta,	amit	én	még	nem.

Hirtelen	 belém	 villant	 Lorato	 képe,	 amint	 dübörögve	 lerohant	 a
domboldalon,	hogy	felnőtt	fiát	védje	a	lövésektől.

Aki	egyszer	anya	lesz,	annak	kell	valaki,	akiről	gondoskodhat.
Ha	 ezt	 elveszik	 tőle,	 legyen	 akár	 újszülött,	 akár	 önálló	 nemzésre	 is

képes	elefántbika,	nevezheti	még	magát	anyának?
Amíg	Kagisót	néztem,	hirtelen	 tudatosult	bennem,	hogy	nemcsak	a

borját	 veszítette	 el,	 de	 önmagát	 is.	 Bármennyire	 életvitelszerűen
tanulmányoztam	 az	 elefántok	 gyászát,	 akárhány	 halált	 is	 láttam	 és
jegyeztem	 fel	 szenvtelen	megfigyelőként	 a	 vadonban	 töltött	 évek	 alatt,
most	megtörten	zokogni	kezdtem.

A	 természet	 szívtelen	 szuka.	 Nekünk,	 kutatóknak	 nem	 szabad
beavatkoznunk,	 az	 állatok	 birodalmában	 a	 közreműködésünk	 nélkül	 is
megoldódik	 minden,	 mégis	 azon	 tépelődtem,	 hogy	 talán	 minden
másképp	 történik,	 ha	hónapokkal	 korábban	nyomon	követjük	Kagisót	 –
miközben	pontosan	tudtam,	mennyire	lehetetlen	előre	látni	a	szülést.

Én	nem	mentegethettem	magam	ezzel.

*

Nem	figyeltem	 fel	elmaradt	menstruációmra,	 csak	amikor	már	nem
ment	 rám	 a	 nadrág,	 és	 biztosítótűvel	 kellett	 rögzítenem	 a	 derekamon.
Kagiso	 borjának	 halála	 és	 a	 gyászmunka	 öt	 napig 	 tartó	 megfigyelése
után	 kiautóztam	 a	 rezervátumból	 Polowanébe,	 hogy	 vegyek	 egy



terhességi	 gyorstesztet.	 Ott	 ültem	 egy	 piri-piri	 csirkeétterem
mosdójában,	a	kis	rózsaszín	csíkra	meredtem,	és	sírva	fakadtam.

Mire	 visszatértem	 a	 táborba,	 valamennyire	 összeszedtem	 magam.
Beszéltem	 Granttel,	 kértem	 három	 hét	 szabadságot.	 Aztán	 üzenetet
hagytam	 Thomasnak,	 hogy	 elfogadom	 a	 meghívását	 és	 ellátogatok	 a
New	 England	 Rezervátumba.	 Húsz	 percbe	 se	 telt,	 hogy	 visszahívjon.
Ezernyi	 kérdéssel	 ostromolt.	 Nem	 baj,	 ha	 a	 rezervátumban	 lesz	 a
szállásom?	Meddig	maradok?	 Elém	 jöhet	 a	 Logan	 reptérre?	Megadtam
minden	 információt,	 amit	 kért,	 csak	 egy	 döntő	 fontosságú	 részletet
hallgattam	el.	Nevezetesen	azt,	hogy	terhes	vagyok.

Jól	 tettem,	 hogy	 elhallgattam	 előle?	 Nem.	 Tudjuk	 be	 annak	 a
ténynek,	 hogy	 mindennap	 nyakig 	 merültem	 egy	 matriarchális
társadalomban;	 vagy	 tudjuk	 be	 gyávaságomnak,	 hogy	 közelebbről	 is
meg	 akartam	 ismerni	 Thomast,	 mielőtt	 engedtem,	 hogy	 bármilyen
jogot	formálhasson	erre	a	gyermekre.	Akkor	még	azt	sem	tudtam,	meg
fogom-e	 tartani.	 Ha	 igen,	 nyilván	 egyedül	 kell	 felnevelnem	 Afrikában.
Egyszerűen	 nem	 éreztem,	 hogy	 a	 majomkenyérfánál	 töltött	 egyetlen
éjszaka	szavazati	joggal	ruházta	volna	fel	Thomast.

Bostonban	gyűrötten	és	fáradtan	botladoztam	le	a	gépről,	álltam	ki	a
sort	az	útlevél-ellenőrzésnél	és	 szereztem	vissza	a	bőröndöm.	Amikor	a
Logan	 reptér	 kapui	 kiokádtak	 az	 érkezési	 oldalra,	 azonnal	 megláttam
Thomast.	 A	 korlát	 mögött	 állt,	 beékelődve	 két	 fekete	 öltönyös
limuzinsofőr	közé.	A	kezében	fejjel	lefelé	tartott	egy	gyökerestül	kitépett
növényt.

Megkerültem	bőröndömmel	a	kordonokat.
–	Minden	lánynak	hozol	egy	halott	virágot,	aki	elé	kijössz	a	reptérre?

–	kérdeztem.
Megrázta	a	növényt,	amitől	egy	kevés	föld	a	padlóra	és	tornacipőmre



szitált.
–	 Csak	 ezt	 találtam	 majomkenyérfa	 helyett	 –	 felelte.	 –	 A	 virágárus

nem	volt	nagy	segítség,	úgyhogy	rögtönöznöm	kellett.
Próbáltam	nem	belelátni	ebbe,	hogy	ő	 is	 szívesen	 folytatná	ott,	ahol

abbahagytuk,	 mert	 ez	 számára	 is	 több	 egyszerű	 flörtölésnél.
Bármennyire	 felpezsdült	 bennem	 a	 remény,	 eltökélten	 játszottam	 az
ostobát.

–	De	miért	akartál	majomkenyérfát	hozni?
–	Mert	egyik	elefánt	se	fért	be	a	kocsiba	–	mosolyodott	el.
Az	orvosok	a	megmondhatói,	hogy	ez	biológiailag 	nem	lehetséges,	a

terhesség	 korai	 szakaszában	 még	 nem	 történik	 ilyen	 –	 abban	 a
pillanatban	mégis	úgy	éreztem,	mintha	a	kisbabám	összerezzent	volna.
Mintha	 a	 közöttünk	 felizzó	 szikrák	 kellettek	 volna	 ahhoz,	 hogy	 igazán
életre	keljen.

*

A	 New	 Hampshire-be	 vezető	 hosszú	 úton	 a	 kutatásaimról
beszélgettünk:	 hogyan	 dolgozta	 fel	 a	 csorda	 Mmaabo	 elvesztését,	 és
hogyan	 szakadt	 meg	 a	 szívem,	 amikor	 Kagiso	 halva	 született	 borját
gyászolta.	Thomast	izgalommal	töltötte	el,	hogy	én	is	ott	leszek,	amikor
megérkezik	a	rezervátumba	a	hetedik	elefánt	–	egy	Maura	nevű	afrikai.

Nem	beszéltünk	arról,	ami	annál	a	majomkenyérfánál	történt.
Nem	 beszéltünk	 arról	 sem,	 hogy	mindig 	 a	 legfurább	 pillanatokban

jutott	eszembe,	például	amikor	két	fiatal	bika	egy	trágyagolyót	rugdalt,
mintha	 csak	 focizna,	 és	 én	 szívesen	 megosztottam	 volna	 az	 élményt
valakivel,	 aki	 igazán	 értékeli.	 Vagy	 amikor	 úgy	 ébredtem,	 hogy
bőrömön	éreztem	az	érintését,	mintha	megperzselt	volna	az	ujjaival.

A	 növényt	 leszámítva,	 amivel	 az	 érkezési	 oldalon	 várt,	 Thomas



semmivel	 sem	 utalt	 arra,	 hogy	 többek	 lennénk	 jó	 kollégáknál.	 Lassan
kezdtem	 azt	 hinni,	 hogy	 csak	 álmodtam	 azt	 az	 éjszakát;	 mintha	 ez	 a
kisbaba	is	csak	a	képzeletem	szülötte	lenne.

Besötétedett,	mire	megérkeztünk	a	rezervátumba,	alig 	tudtam	nyitva
tartani	 a	 szemem.	 A	 kocsiban	 ültem,	 amíg	 Thomas	 kinyitotta	 az
elektromos	kaput,	majd	a	másik,	belső	kaput	is.

–	 Az	 elefántok	 tényleg	 szeretnek	 azzal	 kérkedni,	 mennyire	 erősek.
Valahányszor	 felhúzunk	 egy	 kerítést,	 egy	 elefánt	 letapossa	 csak	 azért,
hogy	 lássuk,	 képes	 rá.	 –	 Vetett	 rám	 egy	 pillantást.	 –	 Amikor
megnyitottuk	ezt	a	helyet,	szüntelenül	csörgött	a	telefon…	a	környéken
élők	mind	elefántot	láttak	az	udvarukban.

–	Tényleg,	mi	történik,	ha	kijutnak?
–	 Hát,	 visszahozzuk	 őket	 –	 vont	 vállat	 Thomas.	 –	 Az	 egész

rezervátumnak	 épp	 az	 az	 értelme,	 hogy	 ne	 verjük	 meg	 vagy	 bántsuk
őket,	 amiért	 elszöknek,	 mintha	 csak	 állatkertben	 vagy	 cirkuszban
lennének.	 Olyan	 ez,	 mint	 a	 kiskölykökkel.	 Csak	 mert	 felidegesítenek,
még	nem	szeretjük	őket	kevésbé.

A	kiskölykök	említésére	összefűztem	a	karomat	a	hasamon.
–	Gondoltál	már	rá?	Hogy	családod	legyen?
–	 Nekem	 már	 van	 családom	 –	 felelte	 Thomas.	 –	 Nevvie,	 Gideon	 és

Grace.	Holnap	megismered	őket.
Mintha	 lándzsát	 döftek	 volna	 a	mellkasomba.	 Tényleg	 egyszer	 sem

kérdeztem	 meg	 Thomastól,	 van-e	 családja?	 Hogyan	 lehettem	 ennyire
ostoba?

–	 Nélkülük	 el	 se	 tudnám	 vezetni	 ezt	 a	 helyet	 –	 folytatta	 Thomas,
akinek	nem	tűnt	fel,	hogy	teljesen	magamba	roskadok	a	másik	ülésen.	–
Nevvie	 húsz	 évet	 húzott	 le	 délen,	 egy	 cirkuszban,	mint	 elefántidomár.
Gideon	a	tanítványa,	mellesleg	pedig 	Grace	férje.



Lassan	 kezdtem	 kibogozni	 a	 kapcsolatokat.	 Miközben	 tudatosult
bennem,	 hogy	 az	 említett	 három	 ember	 egyike	 sem	 tűnik	 feleségnek
vagy	gyermeknek.

–	Vannak	gyerekeik?
–	 Nincsenek,	 hála	 istennek.	 Így	 sem	 győzöm	 fizetni	 a	 biztosítást.

Képzelem,	 mit	 számolnának	 fel,	 ha	 egy	 kölyök	 is	 lábatlankodna	 a
rezervátumban.

A	 válasz	 nagyon	 is	 logikusnak	 tűnt.	 Éppoly	 nevetséges	 lett	 volna
Afrikában	 felnevelni	 egy	 gyermeket,	 mint	 amilyen	 őrültség	 a
rezervátum	 területén.	 Thomas	 eredendően	 „problémás”	 elefántokkal
foglalkozott	 –	 olyanokkal,	 akik	 megölték	 a	 gondozójukat,	 akik	 úgy
viselkedtek,	hogy	az	állatkertjük	vagy	a	cirkuszuk	meg	akart	szabadulni
tőlük	–,	a	válasz	hallatán	mégis	azt	éreztem,	mintha	elbuktam	volna	egy
vizsgán,	amire	nem	is	jelentkeztem.

A	sötétben	a	helyből	nem	sokat	 lehetett	 látni,	de	ahogy	elhaladtunk
egy	 magas	 kerítés	 mellett,	 letekertem	 az	 ablakot,	 hogy	 orromban
érezzem	 az	 elefántok	 poros-füves	 illatát.	 A	 távolban	 tompa	 kürtölést
hallottam,	mintha	vihar	készülődne.

–	Az	Syrah	–	jegyezte	meg.	–	A	fogadóbizottság.
Megállt	 a	 háza	 előtt,	 és	 kivette	 az	 autóból	 a	 bőröndömet.	 Kis

otthonban	 élt:	 nappali,	 főzőfülke,	 háló,	 meg	 egy	 gardróbnál	 alig
nagyobb	iroda.	Vendégszobát	nem	láttam,	de	Thomas	a	hálóba	sem	vitte
be	 a	 poggyászomat.	 Esetlenül	 állt	 meg	 a	 saját	 háza	 közepén.	 Feltolta
szemüvegét	az	orrnyergén.

–	Otthon,	édes	otthon	–	mormolta.
Hirtelen	 belegondoltam,	 mit	 keresek	 itt.	 Alig 	 ismertem	 Thomas

Metcalfot.	Lehet	akár	pszichopata	is.	Vagy	sorozatgyilkos.
Sok	minden	lehetett,	csak	egy	dolog	nem:	a	gyermekem	apja.



–	 Hát	 –	 szólaltam	 meg	 kelletlenül	 –,	 hosszú	 nap	 volt.	 Nem	 baj,	 ha
veszek	egy	gyors	zuhanyt?

Thomas	 fürdőszobájában	 nagy	 meglepetésemre	 katonás	 rend
fogadott.	 Fogkefe	 a	 fiókban,	 párhuzamosan	 a	 fogkrémes	 tubussal.	 A
tükör	 makulátlanra	 törölve,	 az	 orvosságok	 ábécé-sorrendben	 a	 kis
szekrényben.	 Addig 	 folyattam	 a	 vizet,	 amíg	 a	 kis	 helyiség	 megtelt
gőzzel;	amíg	szellemként	lebegtem	a	tükör	előtt	és	próbáltam	olvasni	a
tulajdon	 jövőmben.	 Addig 	 álltam	 a	 lehető	 legforróbb	 víz	 alatt,	 amíg
érdes	 és	 vörös	 lett	 a	 bőröm;	 amíg	 kitaláltam,	 hogyan	 szabhatom	 a
legrövidebbre	 ezt	 a	 látogatást,	 hiszen	 láthatóan	 hibát	 követtem	 el,
amiért	 egyáltalán	 idejöttem.	 Nem	 tudom,	 mi	 járt	 a	 fejemben	 –	 hogy
Thomas	 majdnem	 tizenháromezer	 kilométer	 távolságban	 utánam
epekedik?	 Hogy	 titokban	 arról	 ábrándozik,	 bár	 átrepülném	 a	 fél
földgolyót,	 hogy	 ott	 folytassuk,	 ahol	 abbahagytuk?	 Felborult
hormonháztartásom	nyilvánvalóan	ilyen	téveszmékbe	ringatott.

Amikor	egy	szál	törülközőben,	hátrafésült	hajjal	kiléptem	a	fürdőből
és	 a	 sarkam	 nedves	 nyomokat	 hagyott	 a	 hajópadlón,	 Thomas	 éppen
lepedőt	és	takarót	kerített	a	kanapéra.	Ennél	ordítóbb	bizonyíték	nem	is
kellett	 arra,	 hogy	 ami	 Afrikában	 történt,	 nem	 a	 kezdete	 valaminek,
csupán	egy	otromba	tévedés.

–	Ó	–	sóhajtottam,	miközben	valami	megszakadt	bennem.	–	Kösz.
–	Ez	nekem	lesz.	–	Kerülte	a	tekintetemet.	–	Tiéd	lehet	az	ágyam.
Éreztem,	ahogy	a	forróság	az	arcomba	szökik.
–	Ha	ezt	akarod…
Tudni	 kell,	 hogy	 Afrika	 tényleg	 romantikus.	 Az	 ember	 látja	 a

naplementét,	 és	 elhiszi,	 hogy	 Isten	 nyúl	 le	 hozzá.	 A	 kecsesen	 lépdelő
nőstény	oroszlán	láttán	a	lélegzete	is	eláll.	Elképeszti,	ahogyan	a	zsiráf
háromlábú	 állványként	 hajol	 rá	 a	 vízre.	 Afrikában	 némelyik	 madár



szárnytollain	 olyan	 áttetszően	 kék	 árnyalatokat	 látni,	 mint	 sehol
máshol	 a	 természetben.	 Afrikában	 a	 déli	 forróságban	még	 a	 légkör	 is
felhólyagosodik.	Afrikában	mi	 is	ősemlősnek	érezhetjük	magunkat,	aki
a	 világ 	bölcsőjében	 ring .	 Ilyen	háttér	mellett	 csoda,	 ha	 kiszínezzük	 az
emlékeinket?

–	Te	 vagy	 a	 vendég	 –	 felelt	 Thomas	 előzékenyen.	 –	 Az	 lesz,	 amit	 te
akarsz.

Mit	akartam?
Választhattam	 az	 ágyat	 vagy	 alhattam	 egyedül	 a	 kanapén.	 Vagy

beszélhettem	 neki	 a	 kisbabáról.	 Mindezek	 helyett	 felé	 léptem,	 és
hagytam	földre	hullni	a	törülközőt.

Thomas	 egy	 pillanatig 	 csak	 meredt	 rám.	 Kinyújtotta	 egy	 ujját	 és
végigsiklott	vele	a	nyakam	ívén,	egészen	a	vállamig.

Egyszer,	még	 diákkoromban	 éjszaka	 fürödtem	 egy	 biolumineszcens
egysejtűekkel{11}	 teli	 öbölben,	 Puerto	 Ricóban.	 Valahányszor
mozdítottam	a	karom	vagy	a	 lábam,	köröttem	fénylő	szikrák	pattogtak,
mintha	 levertem	 volna	 a	 csillagokat	 az	 égről.	 Ezt	 éreztem	 újra,	 ahogy
Thomas	megérintett	 –	 mintha	magamba	 ittam	 volna	 a	 fényét.	 Ide-oda
pattogtunk	 a	 bútok	 és	 falak	 között,	 még	 a	 kanapéig 	 sem	 jutottunk	 el.
Utána	a	karjában	feküdtem	a	durva	hajópadlón.

–	Azt	mondtad,	Syrah	a	fogadóbizottság.
Felnevetett.
–	Elmehetek	érte,	ha	akarod.
–	Jó	ez	így.
–	Ne	kicsinyeljük	le	a	dolgokat.	Mesés	ez	így.
Elfordultam	a	karjai	közt.
–	Azt	hittem,	nem	akarod.
–	 Én	 hittem,	 hogy	 te	 nem	 akarod.	 Tudod,	 nem	 akartam	 beleélni



magam	 abba,	 hogy	 ami	 egyszer	 megtörtént,	 újból	 megtörténhet.	 –
Beletúrt	a	hajamba.	–	Látom,	mi	jár	a	fejedben.

Elmondom,	mi	 járt	 a	 fejemben:	 hogy	 a	 gorillák	 képesek	 hazudni	 és
lerázni	 magukról	 a	 felelősséget.	 A	 csimpánzok	 is	 csalnak.	 A	 cerkófok
megülnek	egy	 fán,	 és	úgy	 tesznek,	mintha	veszély	 lenne,	 amikor	nincs
is.	Nem	úgy	az	elefántok.	Egy	elefánt	sosem	adja	ki	magát	másnak,	mint
ami.

Elmondom,	mit	válaszoltam:
–	Csak	azon	tűnődtem,	fogjuk-e	valaha	ágyban	is	csinálni.
Szemenszedett	hazugság.	De	mit	számított	még	egy?

*

Dél-Afrika	 földje	 gyakran	 porszáraz:	 sarka	 és	 könyöke	 kirepedezik	 a
szárazságtól;	 völgyeit	 vörösre	 perzseli	 a	 nap.	 Ezzel	 összevetve	 a
rezervátum	 valóságos	 édenkertnek	 tűnt:	 zöldellő	 dombok	 és	 vizenyős
mezők,	 virágszőnyeg,	 szikár	 tölgyek	 balett-tartást	 idéző	 ágakkal.	 S
persze:	elefántok.

Hat	 ázsiai	 elefánt,	 egy	 afrikai,	 s	 még	 egy	 éppen	 úton	 idefelé.
Ellentétben	 vadon	 élő	 társaikkal,	 az	 ő	 szociális	 kötelékeiket	 nem	 a
genetika	 határozta	 meg.	 A	 csordák	 itt	 két-három	 elefántra
korlátozódtak,	 akik	 kedvük	 szerint	 barangolhattak	 együtt	 a	 területen.
Akadtak	 elefántok,	 tudtam	 meg	 Thomastól,	 akik	 egyszerűen	 nem
illeszkedtek	 be;	 némelyek	 szívesebben	 maradtak	 egyedül,	 míg	 mások
egy	méternyire	sem	távolodtak	el	kiválasztott	társuktól.

Meglepett,	 hogy	 a	 rezervátum	 filozófiája	 mennyire	 hasonlít	 a
miénkhez.	 Legszívesebben	 mi	 is	 közbeavatkoztunk	 volna	 egy-egy
elárvult	 borjú	 érdekében,	 mégsem	 tettük,	 mert	 ezzel	 beavatkoztunk
volna	a	természet	rendjébe	–	ugyanúgy	Thomas	és	az	emberei	is	a	lehető



legnagyobb	 szabadságot	 adták	 a	 nyugalmazott	 elefántoknak	 ahelyett,
hogy	kontrollálták	volna	az	életüket.	Az	állatokat	öregkorukra	talán	nem
engedték	 vissza	 a	 vadonba,	 de	 ezt	 leszámítva	 a	 létező	 legjobbat	 tették
velük.	 Az	 itteni	 elefántok	 szinte	 egész	 életüket	 láncra	 verve	 töltötték,
erőszakkal	 vették	 rá	 őket	 a	 különféle	mutatványokra.	 Thomas	 a	 szabad
kapcsolatban	 hitt	 –	 miközben	 csapatának	 tagjaival	 bejárt	 az	 elefántok
területére,	 hogy	 etesse,	 és	 szükség	 szerint	 ellássa	 az	 állatokat,	 csakis
jutalmak	és	pozitív	megerősítések	révén	változtatott	a	magatartásukon.

Egy	 quaddal	 vitt	 körbe	 a	 rezervátumban.	 Mögötte	 ültem	 a
nyeregben,	karommal	átfontam	a	derekát,	míg	arcommal	meleg	hátához
simultam.	 A	 kapukat	 úgy	 alakították	 ki,	 hogy	 a	 járművek
áthaladhassanak	a	nyílásokon,	de	az	elefántok	ne	szökhessenek	ki.	Külön
körletben	 tartották	 az	 ázsiai	 és	 az	 afrikai	 elefántokat,	 külön	 istállót	 is
építettek	 nekik,	 bár	 jelenleg	 az	 afrikai	 elefántokat	 egyedül	 Hester
képviselte.	A	hangárnak	is	beillő	 istállókat	olyan	tisztán	tartották,	hogy
enni	 lehetett	 a	 padlóról.	 Az	 elefántok	 lábát	 a	 hideg	 téli	 időszakban
padlófűtés	 tartotta	 melegen,	 a	 kapukon	 pedig 	 hatalmas	 műanyag
nyelvek	 lógtak,	 akár	 az	 autómosókban,	 így	 a	 meleg	 bent	 maradt,
miközben	 az	 elefántok	 kedvük	 szerint	 ki-be	 járhattak.	 Minden	 boksz
automata	itatót	kapott.

–	 Kész	 vagyonba	 kerülhet	 egy	 ilyen	 hely	 fenntartása	 –	 jegyeztem
meg.

–	133	000	dollárba	–	felelte	Thomas.
–	Évenként?
–	Elefántonként	–	nevetett.	–	Istenem,	bárcsak	évenként	lenne.	Amikor

láttam,	 hogy	meghirdették	 a	 területet,	 mindenemet	 ebbe	 öltem,	 aztán
hagytuk,	hogy	Syrah	eladja	a	helyet.	Meghívtuk	az	összes	szomszédot	és
a	 sajtót,	 hogy	 lássák,	 mit	 csinálunk.	 Kapunk	 ugyan	 támogatást,	 de	 az



csepp	a	tengerben.	Csak	a	zöldségek	öt	rongyba	kerülnek	elefántonként.
A	 Tuliban	 volt	 akkora	 szárazság,	 hogy	 látni	 lehetett	 elefántjaim

gerincének	 makraméját	 és	 a	 bordák	 közti	 üreget	 (Dél-Afrika	 egészen
más,	 mint	 Kenya	 vagy	 Tanzánia,	 ahol	 az	 elefántok	 mindig 	 viszonylag
kövérnek	és	elégedettnek	tűnnek),	de	az	én	elefántjaimnak	legalább	volt
mit	enniük.	A	rezervátum	lehetett	bármekkora	és	bármily	zöldellő,	ennyi
bokor	 és	 fű	 sem	 tarthatta	 el	 az	 elefántokat,	 akik	 azt	 sem	 tehették	meg,
hogy	 a	 bejáratott	 utakon	 akár	 százhatvan	 kilométert	 vándoroljanak,
amíg	 új	 élelemszerző	 területet	 nem	 találnak	 –	 még	 ha	 lett	 is	 volna
mátriárka,	aki	odavezeti	őket.

–	Az	mi?	–	mutattam	valamire,	ami	leginkább	a	boksz	acélkerítéséhez
erősített	olajoshordónak	tűnt.

–	 Játék	 –	 felelte	 Thomas.	 –	 Alul	 van	 egy	 lyuk,	 odabent	 pedig 	 egy
labda,	 tele	 finomságokkal.	 Dionne-nak	 be	 kell	 dugnia	 az	 ormányát	 és
mozgatnia	a	labdát,	ha	ki	akarja	halászni	a	finomságokat.

Mintha	csak	erre	várt	volna,	egy	elefánt	siklott	át	az	istállóba	vezető
kapu	 suhogó	 műanyag	 függönyén.	 Kis	 testű	 volt	 és	 foltos,	 az	 általam
megszokott	afrikai	elefántokéhoz	képest	apró	és	rongyos	szélű	fülekkel,
a	 feje	 tetején	 sóhajnyi	 szőrcsomóval.	 A	 homlokából	 kiugró	 hangsúlyos
szemöldökcsont	 árnyat	 vetett	 nagy	 barna	 szemeire,	 melyeket	 olyan
tömött	szempillák	kereteztek,	hogy	beillett	volna	a	szemérem	szobrának.
Tekintete	 felém,	 az	 idegen	 felé	 fordult	 –	 mintha	 próbálná	 elmesélni	 a
történetét,	csak	én	nem	beszélném	a	nyelvét	–,	azután	hirtelen	megrázta
a	fejét,	ugyanazzal	a	figyelmeztető	gesztussal,	amit	a	vadrezervátumban
is	 láttam,	 amikor	 akaratlanul	 megsértettük	 a	 csorda	 személyes	 terét.
Mosolyognom	 kellett,	 mert	 a	 kisebb	 fülek	 miatt	 korántsem	 tűnt	 olyan
fenyegető	jelenségnek.

–	Ezt	az	ázsiai	elefántok	is	csinálják?



–	 Nem.	 Dionne	 a	 philadelphiai	 állatkertben,	 afrikai	 elefántokkal
nevelkedett,	 ezért	 sokkal	 nagyobb	 arca	 van,	 mint	 a	 legtöbb	 ázsiai
kislánynak.	 Igaz,	 gyönyörűm?	 –	 Thomas	 kinyújtotta	 a	 karját,	 hogy	 az
elefánt	 megszagolhassa	 az	 ormányával.	 A	 semmiből	 elővarázsolt	 egy
banánt,	 amit	 az	 elefánt	 kecsesen	 elvett	 tőle,	 és	 oldalról	 a	 szájába
helyezett.

–	 Nem	 tudom,	 biztonságos-e	 együtt	 tartani	 az	 afrikai	 és	 ázsiai
elefántokat	–	jegyeztem	meg.

–	Nem	az.	Dionne	egyszer	meg	is	sebesült	egy	dulakodásban.	Azután
az	 állatkert	 gondozói	 különválasztották	 a	 többiektől,	 de	 nem	 találtak
neki	 elég	 nagy	 helyet,	 ezért	 úgy	 döntöttek,	 inkább	 ideküldik	 a
rezervátumba.

Csörögni	kezdett	a	mobilja.	Fogadta	a	hívást,	addig 	elfordult	Dionne-
tól	és	tőlem.

–	Igen,	dr.	Matcalf.	–	Befogta	a	mikrofont,	hátrasandított,	úgy	súgta
oda:	az	új	elefánt.

Elhessegettem,	 mielőtt	 közelebb	 léptem	 Dionne-hoz.	 Terepen,	 még
az	 olyan	 csordák	 esetében	 is,	 amelyek	 megszokták	 a	 jelenlétemet,	 egy
pillanatra	 sem	 felejtettem	 el,	 hogy	 az	 elefántok	 vadállatok.	 Óvatosan
nyújtottam	 felé	 a	 kezem,	 ahogyan	 egy	 kóbor	 kutya	 felé	 közelítettem
volna.

Tudtam,	hogy	Dionne	a	boksz	túlsó	feléből	érzi	a	szagomat,	sőt	már
odakintről	érezhette	a	jelenlétemet.	Az	ormánya	S	alakot	formált,	hegye
periszkópként	 kémlelt,	 mielőtt	 átkígyózott	 a	 boksz	 rácsain.	 Teljesen
mozdulatlanná	 váltam,	 engedtem,	 hogy	 végigsimítson	 a	 vállamon,	 a
karomon	 és	 az	 arcomon,	 érintés	 útján	 felfedezzen.	 Minden	 kilégzésnél
széna	és	banán	illatát	éreztem.

–	 Örülök,	 hogy	 megismerhetlek	 –	 köszöntöttem	 halkan,	 mire



végigsiklott	a	karomon,	amíg	ormányával	rá	nem	talált	a	tenyeremre.
Amikor	prüszkölt	egy	jót,	elnevettem	magam.
–	Kedveli	magát	–	hallottam	egy	hangot.
Amikor	 megfordultam,	 fiatal	 nőt	 láttam	 magam	 mögött,	 rövidre

nyírt	 hajjal	 és	 sápadt	 bőrrel;	 olyan	 törékeny	 volt,	 hogy	 egy
szappanbuborékot	 juttatott	 eszembe,	 aminek	 idővel	 ki	 kell	 pukkadnia.
Másodszor	arra	gondoltam:	ez	a	nő	 túl	vékony	az	emeléshez,	 amivel	az
elefántok	 gondozása	 jár.	 Fiatalnak	 és	 már-már	 éterinek,	 illékonynak
tűnt.

–	Biztos	maga	dr.	Kingston	–	tette	hozzá.
–	Alice,	kérem.	És	maga?	Grace?
Dionne	topogni	kezdett.
–	 Ó,	 igen,	 nem	 figyelek	 rád	 eléggé,	 igaz?	 –	 Grace	 megpaskolta

Dionne	homlokát.	–	A	reggeli	hamarosan	kész	lesz,	felséges	asszonyom.
Thomas	tért	vissza	az	istállóba.
–	Bocs,	de	el	kell	szaladnom	az	irodába.	Maura	szállításáról	van	szó.?
–	 Ne	 is	 törődj	 velem.	 De	 tényleg,	 nagylány	 vagyok	 és	 elefántok

vesznek	 körül.	 Nem	 is	 lehetnék	 boldogabb.	 –	 Vetettem	 egy	 pillantást
Grace-re.	–	Talán	még	segíthetek	is	valamiben.

Grace	vállat	vont.
–	 Felőlem	 oké.	 –	 Ha	 látta	 is,	 hogy	 Thomas	 futó	 csókot	 ad,	 mielőtt

kocogva	nekiindul	a	dombnak,	nem	tett	rá	megjegyzést.
Akármennyire	 is	 törékenynek	 gondoltam	 Grace-t,	 alaposan	 rám

cáfolt	 az	 elkövetkező	 órában,	 amikor	 elmesélte,	 hogyan	 fest	 egy	 napja.
Az	elefántokat	kétszer	etették,	 reggel	8-kor	és	délután	4-kor.	Grace-nek
kellett	elmennie	a	terményekért	és	elkészítenie	az	ételeket.	Ő	takarította
a	 trágyát,	 mosta	 fel	 nagy-nyomású	 tisztítóval	 a	 bokszokat,	 öntözte	 a
fákat.	 Anyja,	 Nevvie	 raktározta	 a	 készleteket	 és	 szedte	 össze	 az



ételmaradékot,	 amit	 a	 komposztálóba	 vitt;	 emellett	 művelte	 a	 kertet,
benne	 az	 elefántok	 és	 a	 gondozók	 terményeivel,	 és	 elvégezte	 az	 irodai
munkát	 is.	 Gideon	 tartotta	 karban	 a	 kaput	 és	 nyírta	 a	 füvet,	 szerelte	 a
vízmelegítőt	 és	 a	 járműveket,	 bálázta	 a	 szénát	 és	 mozgatta	 a	 nehéz
ládákat,	 gondoskodott	 az	 elefántok	 elemi	 egészségügyi	 ellátásáról.	 Ők
hárman	 felváltva	 gondozták	 az	 állatokat	 és	 vállalták	 az	 éjszakás
műszakot.	 S	 ezzel	 még	 csak	 egy	 átlagos	 napjukat	 írtam	 le,	 amikor
minden	 rendben	 ment,	 és	 egyik	 elefánt	 sem	 igényelt	 különleges
törődést.	Amíg	segítettem	Grace-nek	elkészíteni	a	reggelit,	újra	eszembe
jutott,	milyen	jó	dolgom	van	nekem	a	vadrezervátumban.	Mást	sem	kell
tennem,	 csak	 megmutatni	 magam,	 jegyzetelni	 és	 adatokat	 elemezni;
hébe-hóba	 segíteni	 egy	 vadőrnek	 vagy	 állatorvosnak	 az	 altatásban,
esetleg	ellátni	a	megsebesült	elefántok	sérüléseit.	Nem	én	működtetem	 a
vadont.	És	végképp	nem	nekem	kell	pénzelnem.

Grace	 elmondta,	 hogy	 soha	 nem	 akart	 ennyire	 északon	 élni.
Georgiában	 nőtt	 fel,	 ezért	 ki	 nem	 állta	 a	 hideget,	 Gideon	 azonban	 az
anyjának	dolgozott,	és	amikor	Thomas	megkérte	őket,	hogy	 segítsenek
a	rezervátumban,	Grace	mint	csendestárs	velük	tartott.

–	Akkor	nem	is	a	cirkuszban	dolgozott?	–	kérdeztem.
Grace	krumplit	dobált	a	vödrökbe.
–	Egy	középiskolában	tanítottam	–	felelte.
–	New	Hampshire-ben	is	vannak	iskolák.
Felnézett	rám.
–	Igen.	Mondják.
Ahogy	 a	 Dionne-nal	 folytatott	 néma	 társalgást	 sem	 értettem,	 most

újra	belém	villant,	hogy	a	lényeg	kimondatlanul	maradt.	Grace	az	anyját
követte	ide?	Vagy	a	férjét?	Talán	jól	végzi	a	munkáját,	de	egy	csomó	más
ember	is	jól	végzi	anélkül,	hogy	cseppet	is	élvezné.



Grace	 tényleg	 elképesztő	 sebességgel	 és	 hatékonysággal	 dolgozott;
szerintem	csak	 lelassítottam	azzal,	hogy	segítettem,	míg	összeaprította
a	zöldsalátát	és	hagymát,	édesburgonyát	és	káposztát,	brokkolit,	répát	és
gabonát.	Némelyik	elefánt	táplálékát	E	vitaminnal	és	Cosequinnel	kellett
dúsítania,	 míg	 mások	 egész	 gyógyszerbombát	 kaptak	 –	 kivájt	 almát,
benne	 az	 orvossággal,	 a	 tetején	 mogyoróvajjal.	 Végül	 feltettük	 a
vödröket	 a	 terepjáró	 platójára,	 és	 elindultunk	 felkutatni	 az	 elefántokat,
hogy	reggelizhessenek.

A	trágyát,	a	letört	ágakat	és	a	sárban	hagyott	lábnyomokat	követtük
azoktól	 a	 helyektől,	 ahonnan	 előző	 éjjel	 látták	 őket.	 Az	 ilyen	 hidegebb
reggeleken	 nagy	 valószínűséggel	 a	 magasabban	 fekvő	 területek	 felé
tartottak.

Legelőször	 Dionne-t	 pillantottuk	 meg,	 aki	 elhagyta	 az	 istállót,
miután	 nekiláttunk	 a	 reggeli	 elkészítésének.	 Barátnője,	 Olive
terebélyesebbre	 nőtt,	 ő	 azonban	 magasabbra.	 Olive	 fülei	 olyan	 lágy
redőket	vetettek,	mint	 a	bársonyfüggöny.	A	két	 elefánt	 egymás	mellett
állt,	 és	 összefonta	 az	 ormányát,	 mint	 a	 bakfis	 lányok,	 amikor	 egymás
kezét	szorongatják.

Visszafojtottam	 a	 lélegzetem.	Még	 csak	 észre	 se	 vettem,	 amíg	 nem
láttam,	hogy	Grace	engem	néz.

–	Olyan,	mint	Gideon	és	az	anyám	–	jegyezte	meg.	–	A	vérükben	van.
Az	 elefántok	 hozzászokhattak	 a	 járművekhez,	 de	 még	 így	 is

elképesztett	ez	a	közelség,	amikor	Grace	alig 	ötméternyire	borította	ki	a
vödrök	 tartalmát.	 Dionne	 azonnal	 felkapott	 egy	 méretes	 tököt,	 és	 az
egészet	 a	 szájába	 gyömöszölte.	 Olive	 egy	 nyaláb	 szénát	 vett	 fel	 az
agyarára,	és	minden	falat	zöldség	után	azzal	tisztogatta	le	a	szájpadlását.

Továbbindultunk,	 és	 folytattuk	 a	 kincskeresést,	 hogy	megtaláljuk	 a
többi	 elefántot	 is.	 Név	 szerint	 megismertem	 őket,	 és	 feljegyeztem,



melyiknek	 van	 vágás	 a	 fülén,	 melyik	 jár	 jellegzetesen	 egy	 korábbi
sérülés	 miatt,	 melyik	 szeszélyes	 és	 melyik	 barátságos.	 Kettesével-
hármasával	 csoportosultak,	 amiről	 azok	 a	 nőegyleti	 tagok	 jutottak
eszembe,	akiket	néha	Johannesburgban	láttam,	amint	az	öregkor	áldásait
ünnepelték.

Csak	 amikor	 elértük	 az	 afrikai	 elefánt	 körletét,	 akkor	 eszméltem	 rá,
hogy	Grace	egy	ideje	már	lassan	halad,	most	pedig 	vonakodik	behajtani
a	kapun.

–	 Nem	 szívesen	 jövök	 ide	 –	 ismerte	 el.	 –	 Általában	 Gideon	 csinálja
helyettem.	Hester	nagyon	kiállhatatlan.

Megértettem,	 miért	 érez	 így,	 amikor	 egy	 pillanattal	 később	 Hester
kirontott	a	fák	közül,	és	olyan	hevesen	rázta	a	fejét,	hogy	hatalmas	fülei
ide-oda	 csapódtak.	 Úgy	 tülkölt,	 hogy	 a	 szőrszálak	 is	 meredeztek	 a
karomon,	mégis	 azon	 kaptam	magam,	 hogy	mosolygok.	 Ezt	 ismertem.
Ezt	megszoktam.

–	Majd	én	megcsinálom.
Grace	arcán	olyan	kifejezést	 láttam,	mintha	azt	ajánlottam	volna	fel,

hogy	puszta	kézzel	feláldozok	egy	kecskét.
–	Dr.	Metcalf	meg	fog	ölni.
–	Higgye	 el,	 aki	 egy	 afrikai	 elefántot	 ismer,	 az	 ismeri	 az	 összeset	 –

hazudtam.
Mielőtt	 még	 megállíthatott	 volna,	 lepattantam	 a	 terepjáróról	 és

megfogtam	 a	 vödröt,	 hogy	 átdöntsem	 tartalmát	 a	 kerítés	 résén.	 Az
elefánt	 felszegte	 az	 ormányát,	 és	 rám	 prüszkölt.	 Azután	 felkapott	 egy
ágat,	és	felém	hajította.

–	 Nem	 talált.	 –	 Csípőre	 tettem	 a	 kezem,	 majd	 visszaindultam	 a
kocsihoz,	hogy	fogjak	egy	szénabálát.

Meg	sem	próbálom	listába	szedni	az	összes	indokot,	amiért	nem	lett



volna	 szabad	 ezt	 tennem.	 Nem	 ismertem	 az	 elefántot,	 nem	 tudtam,
hogyan	 reagál	 az	 idegenekre.	 Nem	 kaptam	 engedélyt	 Thomastól.	 S
bizonyosan	 nem	 kellett	 volna	 nehéz	 bálákat	 emelgetnem	 és	 veszélynek
kitenni	magam	az	 én	 állapotomban,	ha	kicsit	 is	meg	 akartam	 tartani	 a
babát.

Tudtam	viszont,	hogy	soha	nem	szabad	félelmet	mutatni,	így	amikor
Hester	 rám	 rontott	 és	 döngő	 lábával	 felverte	 a	 port,	 ami	 köröttem
örvénylett,	én	csak	tartottam	a	szénát	és	tapodtat	sem	mozdultam.

Hirtelen	 hangos	 üvöltést	 hallottam,	 majd	 elkaptak	 és	 a	 kerítésen
kívülre	rángattak.

–	Jézusom	–	nyögött	fel	egy	férfi.	–	Meg	akar	halni?
Hester	 felkapta	 fejét	 a	hangra,	 azután	csak	 lehajolt	 ételéhez,	mintha

egy	 pillanattal	 korábban	 nem	 próbált	 volna	 halálra	 ijeszteni.
Fészkelődtem,	 és	 szabadulni	 próbáltam	 az	 idegen	 karjaiból,	 aki
értetlenül	fordult	a	terepjáróban	ülő	Grace	felé,	miközben	egy	pillanatra
sem	engedett	el.

–	Ki	maga?	–	kérdezte.
–	 Alice	 –	 feleltem	 fojtott	 hangon.	 –	 Örülök,	 hogy	 megismerhetem.

Most	már	letenne?
Kiengedett	a	szorításából.
–	Megőrült?	Ez	egy	afrikai	elefánt.
–	 Ami	 azt	 illeti,	 nem	 őrültem	 meg,	 csak	 az	 elefántokból	 írtam	 a

doktorimat.	És	az	afrikai	elefánt	a	szakterületem.
Legalább	 száznyolcvan	 magas	 férfi	 volt,	 kávébarna	 bőrrel	 és

nyugtalanító	tekintettel	–	egy	kék	és	egy	aranyszínű	szemmel.
–	 Semmit	 sem	 tud	 Hesterről	 –	 jegyezte	 meg	 olyan	 halkan,	 hogy

tudtam,	nem	is	az	én	fülemnek	szánta	a	szavait.
Tíz	évvel	is	idősebb	lehetett	a	feleségénél,	aki	számításaim	szerint	a



húszas	évei	elején	járt,	és	most	öles	léptekkel	indult	felé.
–	Miért	nem	szóltál	rádión?
–	 Amikor	 nem	 jöttél	 el	 Hester	 vödréért,	 azt	 gondoltam,	 van	 jobb

dolgod.	 –	 Lábujjhegyre	 ágaskodott,	 úgy	 fonta	 a	 karjait	 Gideon	 nyaka
köré.

Amíg	 Grace-t	 ölelte,	 Gideon	 mindvégig 	 rám	 meredt	 a	 válla	 felett,
mintha	még	most	 is	próbálná	eldönteni,	megőrültem-e.	A	karjai	között
Grace	felemelkedett	a	földről.	Csak	a	magasságkülönbséget	egyenlítették
ki,	 mégis	 olyan	 érzésem	 támadt,	 mintha	 Grace	 egy	 szakadék	 szélén
lógna.

*

Mire	 gyalogosan	 visszatértem	 az	 irodába,	 Thomas	 már	 eltűnt;	 a
városba	ment,	megtenni	az	előkészületeket	az	új	elefánt	fogadására.	Ami
engem	illet,	alig 	vettem	észre.	Úgy	barangoltam	a	rezervátum	területén,
mintha	 terepmunkán	 lennék.	 Itt	 bepótolhattam,	 amit	 a	 vadonban	 nem
tudtam	megfigyelni.

Az	 ázsiai	 elefántokat	 nem	 ismertem	 annyira,	 ezért	 csak	 leültem	 és
egy	 ideig 	 őket	 figyeltem.	 Van	 egy	 szakállas	 vicc:	 mi	 a	 különbség	 az
afrikai	 és	 az	 ázsiai	 elefántok	 között?	 Majdnem	 ötezer	 kilométer.	 Pedig
valóban	 különböztek:	 nyugodtabban	 viselkedtek,	mint	 az	 általam	 addig
ismert	 afrikai	 elefántok,	 kevésbé	 hajlottak	 az	 erőfitogtatásra.	 El	 kellett
gondolkodnom	 a	 durva	 általánosításokon,	 amikkel	 a	 két	 kultúra
képviselőit	 jellemezzük,	 s	 hogy	 ezek	 mennyire	 illenek	 az	 elefántokra.
Ázsiában	nagyobb	valószínűséggel	találunk	olyanokat,	akik	illedelmesen
lesütik	a	 szemüket	 és	kerülik	a	 tekintetünket,	míg	az	afrikaiak	dacosan
felemelik	 az	 állukat,	 és	 az	 emberek	 szemébe	 néznek	 –	 nem	 is	 az
elrettentés	 kedvéért,	 sokkal	 inkább	 azért,	 mert	 kulturálisan	 ez	 számít



elfogadottnak.
Syrah	begázolt	a	tóba,	ide-oda	csapdosott	az	ormányával,	lefröcskölte

a	 barátait.	 Cincogó	 és	 csiripelő	 hangok	 hallatszottak,	 amint	 egy	másik
elefánt	kecsesen	belecsusszant	a	vízbe.

–	Mintha	csak	pletykálnának,	 igaz?	–	szólalt	meg	valaki	mögöttem.
–	Mindig 	remélem,	hogy	nem	éppen	engem	tárgyalnak	ki.

Olyan	nő	állt	 előttem,	 akinek	korát	 az	 arca	 alapján	nehezen	 lehetett
megítélni:	vénlányos	kontyban	viselte	szőke	haját,	ránctalan	bőre	 láttán
viszont	elöntött	az	irigység.	Izmai	kötelekként	feszültek	karján	és	széles
vállán.	Emlékszem,	anyám	mindig 	azt	mondta:	ha	meg	akarom	becsülni
egy	színésznő	korát,	akárhány	ráncfelvarrást	 is	csináltat,	a	keze	mindig
elárulja.	 Ennek	 a	 nőnek	 ráncos	 és	 durva	 keze	 volt,	 amivel	 éppen
hulladékot	cipelt.

–	 Hadd	 segítsek!	 –	 Elvettem	 tőle	 a	 maradék	 egy	 részét:	 tökhéjakat,
egy	kibelezett	dinnyét.	Követtem	és	kidobtam	a	maradékot	egy	vödörbe,
azután	 megtöröltem	 a	 kezem	 a	 szoknyám	 szélében.	 –	 Maga	 biztosan
Nevvie.

–	Maga	pedig 	Alice	Kingston.
Az	 elefántok	 mögöttünk	 játékosan	 hemperegtek	 a	 vízben.	 Hangjuk

valóságos	zenének	tűnt,	összehasonlítva	az	afrikai	elefántokéval,	amihez
szoktam.

–	Ez	a	három	igazi	pletykafészek	–	tudtam	meg	Nevvie-től.	–	Be	nem
áll	 a	 szájuk.	Ha	Wanda	öt	percre	 eltűnik	valamerre,	 a	másik	kettő	utána
úgy	köszönti,	mintha	éveket	töltött	volna	távol.

–	 Tudta,	 hogy	 a	 Jurassic	 Parkban	 egy	 afrikai	 elefánt	 hangját
használták	fel	a	T.	Rexhez?	–	kérdeztem.

Nevvie	megrázta	a	fejét.
–	És	még	azt	hittem,	én	vagyok	itt	a	szakértő.



–	Az	is,	nem?	Azelőtt	a	cirkuszban	dolgozott.
Bólintott.
–	Azt	szoktam	mondani,	hogy	amikor	Thomas	Metcalf	megmentette

az	első	elefántot,	vele	együtt	engem	is	megmentett.
Többet	akartam	hallani	Thomasról.	Azt	akartam	hallani,	hogy	jó	szíve

van;	 hogy	 gondolkodás	 nélkül	 megment	 bárkit;	 hogy	 rábízhatom
magam.	 Látni	 akartam	 benne	 mindazokat	 a	 személyiségjegyeket,
amelyeket	 egy	 nőstény	 keres	 a	 hímben,	 amikor	 apát	 választ	 az
utódjának.

–	 Wimpynek	 hívták	 a	 legelső	 elefántot,	 akit	 megismertem.	 Egy
családi	 cirkusszal	 lépett	 fel,	 minden	 nyáron	 eljött	 abba	 a	 georgiai
kisvárosba,	ahol	felnőttem.	Csodálatosan	okos	állat	volt.	Imádott	játszani,
imádta	 az	 embereket.	 Az	 évek	 során	 két	 borja	 született,	 akik	 szintén	 a
cirkusznál	dolgoztak.	Úgy	tekintett	rájuk,	mint	a	szeme	fényeire.

Nem	 lepett	 meg.	 Rég	 megtanultam,	 hogy	 a	 nőstény	 elefántok
mellett	minden	édesanya	elbújhat.

–	 Wimpy	 miatt	 kezdtem	 el	 állatokkal	 foglalkozni.	 Kamaszlányként
ezért	 jelentkeztem	kisegítőnek	az	állatkertbe,	a	középiskola	után	miatta
helyezkedtem	 el	 idomárként	 egy	 másik	 családi	 cirkuszban,	 Tennessee-
ben.	 Kutyákon	 és	 pónikon	 át	 jutottam	 el	 az	 elefántjukig,	 Ursuláig .
Tizenöt	 éven	 át	 voltam	 vele.	 –	 Nevvie	 karba	 tette	 a	 kezét.	 –	 Miután	 a
cirkusz	 csődbe	 ment	 és	 mindenét	 kiárulta,	 a	 Bastion	 Fivérek	 Utazó
Csodavilágánál	 kaptam	 állást.	 A	 cirkusz	 két	 elefántját	 veszélyesnek
nyilvánították,	de	elhatároztam,	hogy	magam	döntök	eben	a	kérdésben,
ha	 majd	 találkozom	 velük.	 Képzelheti	 a	 meglepetésemet,	 amikor
bemutattak	 az	 állatoknak,	 és	 az	 egyikről	 kiderült,	 hogy	 Wimpy,	 az
elefánt,	 akit	 kölyökkoromban	 úgy	 csodáltam.	 Úgy	 tűnt,	 időközben
eladták	a	Bastion	 fivéreknek.	–	Nevvie	megrázta	a	 fejét.	–	Rá	se	 lehetett



ismerni.	 Láncon	 tartották,	 teljesen	 magába	 zárkózott.	 Egész	 álló	 nap
figyeltem,	 de	 már	 alig 	 emlékeztetett	 az	 elefántra,	 akit	 annak	 idején
láttam.	A	másik	állat	az	egyik	borja	volt,	akit	a	kocsijával	szemközt,	egy
elektromos	kerítéssel	körülvett	területen	tartottak.	Az	agyarai	végére	kis
fémsapkákat	 húztak,	 amilyeneket	 korábban	még	 nem	 láttam.	 Kiderült,
hogy	a	borjú	 az	 édesanyját	 akarta,	 ezért	 folyton	 szétszaggatta	 a	drótot,
csak	 hogy	 odajusson	 hozzá.	 Azután	 az	 egyik	 Bastion	 fivér	 előállt	 a
zseniális	 megoldással:	 fémsapkákat	 húztak	 a	 borjú	 agyarára,	 s	 azokat
összekötötték	egy	fémlemezzel,	amit	a	szájába	tettek,	így	valahányszor	a
borjú	az	anyjához	akart	menni,	a	villanypásztor	teljesen	kiütötte.	Persze
minden	 alkalommal	 nyüszített	 a	 fájdalomtól,	 Wimpy	 pedig 	 látta	 és
hallotta.	 –	Nevvie	a	 szemembe	nézett.	 –	Egy	elefánt	nem	 tud	öngyilkos
lenni,	de	meggyőződésem,	hogy	Wimpy	minden	tőle	telhetőt	megtett.

A	vadonban	egy	nőstény	elefánt	csak	tíz-tizenkét	éves	korában	válik
külön	a	borjától.	Mesterségesen	szétválasztani	őket	és	rákényszeríteni	az
anyát,	 hogy	 lássa	 a	 borja	 szenvedését,	 mégse	 tudjon	 segíteni	 neki…
Azonnal	 eszembe	 jutott	 Lorato,	 aki	 lerontott	 a	 domboldalon,	 hogy
megálljon	 Kenosi	 teteme	 felett.	 Belegondoltam	 az	 elefántok	 gyászába;
hogy	a	veszteség	talán	nem	mindig 	jelent	egyet	a	halállal.	Mielőtt	még
tudatosult	 volna	 bennem	 a	 mozdulat,	 féltőn	 összefontam	 karomat	 a
hasamon.

–	Csodáért	 imádkoztam,	és	egy	napon	megjelent	Thomas	Metcalf.	A
Baromarcú	 fivérek	 akkor	 már	 szabadulni	 akartak	 Wimpytől,	 szerintük
úgyis	 a	 végét	 járta,	 és	 nekik	 ott	 volt	 még	 a	 borjú.	 Thomas	 eladta	 a
kocsiját,	 abból	 fizette	 ki	 a	 trélert,	 amin	 északra	 szállították	Wimpyt.	 Ő
volt	az	első	elefánt	itt	a	rezervátumban.

–	Azt	hittem,	Syrah.
–	 Igen	 is,	meg	 nem	 is.	Wimpy	 két	 nappal	 az	 érkezése	 után	 kimúlt.



Számára	 már	 túl	 késő	 volt,	 de	 szeretném	 azt	 hinni,	 hogy	 legalább	 a
halála	pillanatában	tudta:	itt	biztonságban	van.

–	Mi	lett	a	kicsinyével?
–	Már	akkoriban	sem	tudtunk	befogadni	hím	elefántokat.
–	De	csak	nyomon	követték,	mi	lett	vele?
–	Az	a	borjú	ma	már	kifejlett	hím	lehet	valahol	–	sóhajtott	Nevvie.	–

Nem	tökéletes	a	rendszer,	de	megtesszük,	amit	lehet.
Elnéztem	 Wandát,	 ahogyan	 kényesen	 bedugta	 egyik	 lábát	 a	 vízbe,

míg	 Syrah	 türelmesen	 fújta	 a	 buborékokat	 a	 víz	 alatt.	 Wanda	 végül
begázolt	és	nagyot	csapott	ormányával	a	vízre,	hogy	a	permet	szerteszét
hulljon.

–	Thomas	talán	tud	róla	–	szólalt	meg	Nevvie	egy	idő	után.
–	Miről?
Ránctalan	arca	nem	tanúskodott	érzelmeiről.
–	 A	 kicsinyéről.	 –	 Azzal	 felvette	 a	 maradékkal	 teli	 vödröt,	 hogy

nekiinduljon	a	dombnak,	mintha	csak	az	elefántról	beszélt	volna.

*

Az	 új	 elefánt,	 Maura	 érkezése,	 amire	 egy	 hete	 vártunk,	 teljesen
felforgatta	 a	 rezervátumot.	 Besegítettem,	 ahol	 tudtam,	 hogy	 a	 körlet
készen	álljon	a	második	afrikai	elefánt	befogadására.	A	nagy	izgalomban
a	 legkevésbé	 sem	 számítottam	 arra,	 hogy	 az	 ázsiai	 istállóban	 találom
Gideont,	amint	éppen	pedikűrt	végez	egy	elefánton.

Kis	 sámlin	 ült	 a	 boksz	 előtt,	 míg	 az	 elefánt	 az	 acélrács	 résén	 át
nyújtotta	 felé	 jobb	 mellső	 lábát.	 Gideon	 dudorászott,	 míg	 a	 késsel
lekaparta	 a	 talpat,	 leborotválta	 a	 bőrkeményedéseket,	 eltávolította	 a
körömre	 ránőtt	 bőrt.	 Egy	 ilyen	 nagydarab	 fickóhoz	 képest	 meglepően
gyengéd	mozdulatokkal	dolgozott.



–	Kérem,	mondja,	hogy	ő	választhatja	ki,	milyen	körömlakkot	akar	–
léptem	mögé	abban	a	reményben,	hogy	beszélgetést	kezdeményezhetek,
ami	feledteti	első	találkozásunk	szerencsétlen	körülményeit.

–	 A	 fogságban	 tartott	 elefántok	 ötven	 százalékával	 lábbetegségek
végeznek	–	felelte	Gideon.	–	Ízületi	és	csontvelőgyulladás.	Próbáljon	csak
meg	betonon	állni	az	elkövetkező	hatvan	évben.

Lekuporodtam	mellé.
–	Akkor	ez	megelőző	kezelés.
–	 Lereszeljük	 a	 felrepedt	 bőrkeményedéseket.	 Kiszedjük	 a

beékelődött	 köveket.	 Almaboros	 fürdővel	 kezeljük	 a	 tályogokat.	 –
Biccentett	 a	 boksz	 felé,	 hogy	 lássam	 Wanda	 másik	 mellső	 lábát	 egy
nagy	 gumikádban.	 –	 Az	 egyik	 kislány	még	 óriási	 szandált	 is	 kapott	 a
Tevától,	gumitalppal,	hogy	ne	fájjon	annyira	a	lába.

Sosem	 gondoltam,	 hogy	 ilyen	 odafigyelés	 kell	 a	 fogságban	 tartott
elefántokhoz;	 megszoktam,	 hogy	 az	 egyenetlen	 terepviszonyok
természetes	 módon	 kondicionálják	 a	 lábat.	 A	 végtelen	 tér	 a	 legjobb
orvosság	a	merev	ízületekre.

–	Annyira	nyugodt,	mintha	hipnózisban	lenne.
Gideon	elengedte	a	füle	mellett	az	elismerést.
–	 Nem	 volt	 mindig 	 ilyen.	 Amikor	 idekerült,	 folyton	 kötekedett.

Felszívta	 az	 ormányába	 a	 vizet,	 és	 amint	 elég	 közel	 kerültem	 a
bokszához,	 rám	 locsolta	 az	 egészet.	 Ágakkal	 dobálózott.	 –	 Vetett	 felém
egy	pillantást.	–	Mint	Hester,	csak	ő	jobban	célzott.

Éreztem,	ahogy	kivörösödik	az	arcom.
–	Higgye	el,	tényleg	sajnálom.
–	Grace-nek	szólnia	kellett	volna.	Ő	tudja,	mi	a	dörgés.
–	Nem	a	felesége	tehet	róla.
Valami	 átsuhant	 Gideon	 arcán.	 Megbánás?	 Bosszúság?	 Nem



ismertem	 annyira,	 hogy	 olvassak	 a	 gesztusaiból.	 Wanda	 abban	 a
pillanatban	visszahúzta	a	 lábát.	Ormánya	kígyóként	tekergett	elő	a	rács
résén,	hogy	megbillentse	 a	 lavórt	 és	 eláztassa	 vele	Gideon	ölét.	 Gideon
csak	felsóhajtott,	és	folytatta	a	munkát.

–	 Ide	 a	 lábad!	 –	 mordult	 fel,	 mire	 Wanda	 újra	 előrenyújtotta	 bal
lábát,	 hogy	 végezhessen	 vele.	 –	 Szeret	 próbára	 tenni	 minket.	 Azt
hiszem,	 mindig 	 is	 ilyen	 elefánt	 volt,	 csak	 ott,	 ahonnan	 jött,	 az
ilyenekért	verést	kapott.	Ha	nem	akart	elindulni,	targoncával	húzták	el.
Amikor	 ideérkezett,	 a	 rácsokat	 csapkodta,	 és	 óriási	 hepajt	 rendezett,
mintha	 csak	 kikönyörögné	 magának,	 hogy	 büntessük	 meg.	 Mi	 meg
csak	 éljeneztünk	 és	 arra	 biztattuk,	 hogy	 csapjon	még	 nagyobb	 zajt.	 –
Gideon	 megpaskolta	 a	 lábat,	 amit	 Wanda	 kecses	 mozdulattal
visszahúzott	 a	 bokszba.	 Kilépett	 az	 almaboros	 fürdőből	 is,	 majd	 az
ormányával	 megemelte	 a	 kádat,	 és	 kiöntötte	 tartalmát	 a	 lefolyóba,
mielőtt	kiadta	Gideonnak.

Meglepetten	nevettem	fel.
–	Úgy	látom,	ma	már	az	udvariasság	mintaképe.
–	 Nem	 egészen.	 Úgy	 egy	 éve	 eltörte	 a	 combom.	 A	 hátsó	 lábán

dolgoztam,	 amikor	megcsípett	 egy	 darázs.	 Elkaptam	 a	 kezem,	 s	 ahogy
megütöttem	 vele	 a	 hátsóját,	 valamiért	 ráhoztam	 a	 frászt.	 Átnyúlt	 a
rácson	 az	 ormányával,	 hogy	 újra	 és	 újra	 nekicsapjon,	 mint	 aki	 nincs
magánál.	 Dr.	 Metcalf	 és	 az	 anyósom	 is	 kellett	 hozzá,	 hogy	 végre
letegyen	és	elláthassanak.	A	combcsontom	három	helyen	is	eltört.

–	Megbocsátott	neki.
–	 Nem	 az	 ő	 hibája.	 Nem	 tehet	 arról,	 amit	 vele	 tettek.	 Már	 az	 is

csodálatos,	 hogy	 ennyire	 közel	 enged	 magához	 valakit,	 azok	 után,
amiken	 keresztülment.	 –	 Elnéztem,	 ahogy	 jelzett	 Wandának,	 mire	 az
elefánt	elfordult	és	a	soron	következő	lábát	nyújtotta.	–	Elképesztő,	hogy



még	mindig 	készek	megbocsátani.
Bólintottam,	 de	 Grace-re	 gondoltam,	 aki	 tanítónő	 akart	 lenni,

ehelyett	 az	 elefánttrágyát	 kapargatta	 a	 csűr	padlójáról.	 Belegondoltam,
hogy	ezek	az	elefántok,	miután	megszokták	a	ketrecet,	ráismertek-e	még
arra,	aki	először	bezárta	őket.

Elnéztem,	 ahogy	 Gideon	 megpaskolta	 Wanda	 talpát.	 Az	 elefánt
visszahúzta	 a	 lábát,	 és	 megállt	 a	 csűr	 padlóján,	 hogy	 próbára	 tegye	 a
munkáját.	 Eközben	 –	 nem	 most	 először	 –	 arra	 gondoltam,	 hogy	 a
megbocsátás	és	a	felejtés	nem	feltétlenül	ugyanaz.

*

Amikor	megérkezett	Maura,	az	új	elefánt,	a	tréler	az	afrikai	körletben
parkolt	 le.	 Hestert	 sehol	 sem	 lehetett	 látni,	 a	 terület	 legészakabbra	 eső
részén	 legelészett,	míg	a	 tréler	a	déli	oldalon	vesztegelt.	Grace,	Nevvie
és	Gideon	órákon	át	próbálta	előcsalogatni	Maurát.	Dinnyével,	almával	és
szénával	 kínálták;	 csörgődobokat	 hoztak,	 hátha	 a	 zajok	 felkeltik	 az
érdeklődését.	Hordozható	hangszórókon	klasszikus	zenét	játszottak	neki,
majd	amikor	ez	se	hatott,	klasszikus	rockot.

–	Volt	már	ilyen	korábban	is?	–	Én	is	ott	álltam	Thomas	mellett.
Kimerültnek	 tűnt,	 karikák	 húzódtak	 a	 szeme	 alatt.	 Nem	 hinném,

hogy	 egy	 teljes	 étkezést	 végig 	 tudott	 volna	 ülni	 abban	 a	 két	 napban,
amióta	értesültünk	róla,	hogy	Maura	úton	van.

–	Volt	már	 itt	 dráma.	Amikor	Olive-ot	 idehozta	 a	 cirkuszi	 idomára,
leügetett	 a	 trélerről,	 majd	 lekevert	 neki	 két	 hatalmas	 pofont,	 mielőtt
eltűnt	az	erdőben.	Hozzá	kell	tennem,	a	fickó	tényleg	igazi	seggfej	volt,
Olive	 csak	megtette,	 amit	 a	 legszívesebben	mi	 is	 tettünk	 volna.	 Ami	 a
többieket	illeti,	ők	se	sokat	maradtak	a	tréleren.	Túl	szűkösnek	találták	a
helyet,	vagy	győzött	a	kíváncsiságuk.



Viharos	 éjszaka	 állt	 előttünk,	 a	 felhők	 kivörösödött	 torokkal
süvöltöttek	 felénk.	 Nemsokára	 hideg	 és	 sötét	 lett;	 ha	 tovább	 akartunk
maradni,	 elkeltek	 a	 lámpák	 és	 a	 takarók.	 Kétségkívül	 ez	 járt	 Thomas
fejében	is.	Nekem	ez	járt,	amikor	az	elefántokat	figyeltem,	persze	nem	az
átszállításuknál,	hanem	egy	születésnél	vagy	halálnál.

–	Gideon…	–	kezdte	Thomas,	de	mielőtt	kiadhatta	volna	az	utasítást,
susogni	kezdtek	a	lombok.

Százszor	 is	meglepett,	milyen	nesztelenül	és	 fürgén	közlekednek	az
elefántok,	 pedig 	 igazán	 nem	 kellett	 volna	 megriadnom	 Hester
felbukkanásától.	Egy	ekkora	állathoz	képest	szinte	túlságosan	könnyedén
mozgott,	 és	 felizgatta	 a	 hatalmas	 idegen	 fémtárgy,	 amit	 a	 területén
talált.	Thomastól	tudtam,	hogy	az	elefántok	mindig 	elevenné	váltak,	ha
valamilyen	 földmunkára	 buldózert	 vagy	 talajgyalut	 kellett	 hozatni;
ösztönösen	érdeklődtek	minden	náluknál	nagyobb	dolog	iránt.

Hester	 elkezdett	 fel-alá	 járkálni	 a	 tréler	 rámpája	 előtt.
Köszöntésképpen	 kürtölt	 egyet.	 Ez	 ment	 úgy	 tíz	 másodpercig ,	 majd
amikor	nem	kapott	választ,	fenyegető	üvöltés	tört	fel	belőle.

A	tréler	belsejéből	fojtott	moraj	hallatszott.
Éreztem,	ahogyan	Thomas	a	kezem	után	nyúl.
Maura	 óvatosan	 indult	 neki	 a	 rámpának,	 a	 teste	 sötét	 sziluettként

rajzolódott	 ki,	 ahogy	 félúton	 megtorpant.	 Hester	 is	 abbahagyta	 a
járkálást.	 Morgása	 erőteljes	 üvöltésbe,	 tülkölésbe	 csapott	 át	 –	 abba	 a
hangzavarba,	 amit	 sokszor	 hallottam,	 amikor	 az	 elefántok	 lelkendezve
fogadták	vissza	a	csordába	korábban	különválasztott	társukat.

Hester	 felemelte	 a	 fejét	 és	 vadul	 csapdosott	 a	 fülével,	 míg	 Maura
vizelt	és	beindult	a	halántékmirigye.	Az	ormányával	puhatolózva	Hester
felé	 nyúlt,	 de	 továbbra	 sem	 jött	 le	 a	 rámpáról.	 Mindkét	 elefánt	 tovább
zajongott,	végül	Hester	feltette	a	rámpára	két	mellső	lábát	és	elfordította



a	 fejét,	 amíg	 tépett	 füle	 elég	 közel	 nem	 került	 Maurához,	 hogy	 az
megérinthesse.	 Ekkor	 Hester	 felemelte	 a	 mellső	 lábát,	 és	 odanyújtotta
Maurának,	 mintha	 elmesélné	 neki	 élete	 történetét.	 Nézd,	 milyen	 sebeket
kaptam.	Látod?	Mégis	életben	maradtam.

Mindezek	 láttán	 sírva	 fakadtam.	 Vállamon	 éreztem	 Thomas	 karját,
ahogy	 Hester	 végre	 összefonta	 az	 ormányát	 Mauráéval.	 Amikor
elengedte	és	lehátrált	a	rámpáról,	Maura	óvatosan	követte.

–	Képzeld	azt,	hogy	egy	cirkusszal	utazol	–	hallottam	Thomas	feszült
hangját.	–	És	ez	az	utolsó	alkalom,	amikor	elő	kell	jönnöd	egy	trélerből.

A	 két	 elefánt	 együtt	 billegett-baktatott	 a	 fák	 felé.	 Olyan	 szorosan
egymáshoz	 préselődtek,	 hogy	 szinte	 egyetlen	 mitikus	 teremtményben
egyesültek.	Ahogy	 sűrűsödött	 a	 sötétség,	már	 alig 	 tudtam	elkülöníteni
az	elefántokat	az	erdőtől,	ami	végül	elnyelte	őket.

–	 Hát,	 Maura	 –	 mormolta	 Nevvie	 –,	 isten	 hozott	 a	 végleges
otthonodban!

Sok	 magyarázat	 kínálkozik	 arra	 a	 döntésre,	 amit	 e	 pillanatban
hoztam	 meg:	 hogy	 a	 rezervátum	 elefántjainak	 nagyobb	 szüksége	 van
rám,	 mint	 vadon	 élő	 társaiknak,	 és	 a	 munkámat	 itt	 végre	 nem
korlátozzák	 földrajzi	határok;	hogy	a	 férfit,	 aki	 a	kezemet	 szorongatja,
hozzám	 hasonlóan	 a	 könnyekig 	 meghatja	 egy	 megmentett	 elefánt
hazaérkezése.	Mégsem	ezek	miatt	döntöttem	így.

Amikor	 először	 mentem	 Botswanába,	 a	 tudást	 és	 a	 hírnevet
hajszoltam,	igyekeztem	letenni	a	névjegyem	a	tudományos	világban,	ám
most,	 hogy	 megváltoztak	 a	 körülményeim,	 megváltoztak	 az	 okok	 is,
amiért	a	vadrezervátumban	maradtam.	Már	rég	nem	öleltem	magamhoz
lelkesen	a	munkát,	karjaimmal	 inkább	azokat	a	gondolatokat	próbáltam
eltolni	 magamtól,	 amelyek	 halálra	 rémítettek.	 Már	 nem	 szaladtam	 a
jövőm	felé,	hanem	menekültem	–	minden	más	elől.



Hazatérni.	Én	is	ezt	akartam.	Ezt	akartam	a	gyermekemnek.
Annyira	besötétedett,	hogy	már	nem	is	láttam,	ezért	más	érzékeimet

kellett	 használnom.	 Kezembe	 fogtam	 az	 arcát,	 belélegeztem	 az	 illatát,
homlokához	érintettem	a	magamét.

–	Thomas	–	suttogtam	–,	el	kell	mondanom	valamit.



VIRGIL

Azon	a	hülye	kavicson	buktam	el.
Amikor	Thomas	Metcalf	meglátta,	teljesen	kiborult.	Oké,	talán	egyébként
se	a	 józan	értelem	mintaképe,	de	amint	 ráfókuszált	arra	a	 láncra,	olyan
tiszta	lett	a	tekintete,	amilyennek	egyszer	sem	láttam,	amióta	a	szobába
léptünk.

Az	indulat	sokszor	felszínre	hozza	az	emberek	igazi	énjét.
Az	 irodámban	ülök,	 és	újabb	 savlekötőt	 tolok	a	 számba	 (talán	már	a

tizediket,	 de	 ki	 számolja?),	 ám	 egyszerűen	 nem	 tudok	 megszabadulni
ettől	 a	 fojtó	 érzéstől.	 Mostanáig 	 betudtam	 az	 ócska	 hot-dognak,	 amit
annál	a	bódénál	vettünk,	de	lassan	kezd	gyökeret	verni	bennem	a	gyanú,
hogy	 a	 legkevésbé	 sem	 az	 emésztésemmel	 van	 gond.	 Hívhatjuk	 ezt
hamisítatlan	előérzetnek.	Zsigeri	megérzésnek.	Amit	már	hosszú-hosszú
ideje	nem	tapasztaltam.

Az	 irodámban	 mindenfelé	 bűnjelek.	 A	 raktárból	 elhozott	 dobozok
mellett	 az	 oldalukra	 fordított	 papírzacskók,	 mellettük	 félkörben	 a
tartalmukkal	 –	 egy	 bűncselekmény	 folyamatábrája,	 egy	 gyilkosság
szerteágazó	 családfája.	 Vigyázok,	 hová	 lépek,	 nehogy	 eltapossak	 egy
törékeny	levelet,	rajta	fekete	vérpettyel;	nehogy	figyelmen	kívül	hagyjak
egy	kis	zacskót,	benne	elemi	rostszállal.

Hálás	 lehetek,	 amiért	 annak	 idején	 nem	 jártam	 el	 megfelelően.	 A
raktárban	sok	minden	akadt,	amit	rég	vissza	kellett	volna	szolgáltatnunk
a	tulajdonosaiknak,	mégsem	tettük	–	vagy	mert	a	nyomozást	végző	tiszt
nem	 utasított	 a	 bűnjelek	megsemmisítésére	 és	 visszajuttatására,	 vagy



mert	 a	 bűnjeleket	 kezelő	 rendőr	 nem	 vett	 részt	 a	 nyomozásban,	 hogy
tudja,	 mihez	 kezdjen	 velük.	 Miután	 Nevvie	 Ruehl	 halálát	 balesetnek
nyilvánították,	 a	 társam	 pedig 	 nyugdíjba	 vonult,	 elfelejtettem	 vagy
tudatosan	 nem	 is	 akartam	 szólni	 Ralphnak,	 hogy	 távolítsa	 el	 a
dobozokat.	 Talán	 arra	 gondoltam,	 Gideon	még	 benyújthat	 egy	 polgári
keresetet	a	 rezervátum	ellen;	esetleg	az	 is	 felötlött	bennem,	mi	 szerepe
lehetett	 az	 akkor	 éjjel	 történtekben.	 Akárhogy	 is,	 már	 akkor	 tudtam,
hogy	egy	napon	újra	elő	kell	vennem	ezeket	a	dobozokat.

Igaz,	 hogy	 a	 megbízóm	 szó	 szerint	 kirúgott,	 de	 hát	 Jenna	 Metcalf
csak	egy	tizenhárom	éves	fruska,	aki	reggel	azt	is	hatszor	meggondolja,
milyen	kukoricapelyhet	egyen.	Úgy	dobálózik	a	szavakkal,	mint	a	sárral,
s	most,	hogy	megszáradtak,	leseperhetem	őket	magamról.

Nem	tudom	biztosan,	hogy	Thomasnak	vagy	a	feleségének,	Alice-nek
van-e	bármi	köze	Nevvie	Ruehl	halálához,	de	Gideont	mindenképp	korai
lenne	kizárni	 a	gyanúsítottak	köréből.	Ha	 lefeküdt	Alice-szel,	 az	 anyósa
biztosan	 nem	 repesett	 az	 örömtől,	 és	 egyszerűen	 nem	 hiszek	 abban,
hogy	 Nevvie	 halálát	 egy	 elefánt	 okozta,	 bármit	 is	 írtam	 alá	 tíz	 évvel
ezelőtt.	 Viszont	 ha	 meg	 akarom	 találni	 a	 gyilkost,	 előbb	 azt	 kell
bizonyítanom,	hogy	gyilkosság	történt.

Tallulah-nak	és	 a	 labornak	köszönhetően	 tudom,	hogy	Alice	Metcalf
hajszálát	 találtuk	 meg	 az	 áldozaton.	 Vajon	 azután	 botlott	 Nevvie
holttestébe,	 hogy	 az	 elefánt	 agyontaposta,	 és	 akkor	 hagyta	 hátra	 a
hajszálát,	 mielőtt	 elszökött?	 Vagy	 eredendően	 ő	 tehetett	 arról,	 hogy
akkor	éjjel	kihívtak	minket?	A	hajszál	valóban	ártatlan	módon	került	át
egyikükről	a	másikra,	amint	azt	Jenna	hinni	akarja	–	aznap	reggel	a	két
nő	csak	összeütközött	a	 folyosón,	miközben	nem	 is	 sejtette,	hogy	a	nap
végére	az	egyikük	halott	lesz?

A	 kulcs	 természetesen	 Alice.	 Ha	 őt	 megtalálom,	 a	 válaszokat	 is



megkapom.	Annyit	 tudok	 róla,	 hogy	 elmenekült,	márpedig 	 akik	 köddé
válnak,	azok	vagy	elérni,	vagy	elkerülni	próbálnak	valamit.	Nem	tudom
biztosan,	ez	melyik	eset,	de	a	lényeg:	a	lányát	miért	nem	vitte	magával?

Nem	 szívesen	mondom,	 hogy	 Serenitynek	 bármiben	 igaza	 lehet,	 de
mindenkinek	könnyebb	lenne,	ha	Nevvie	Ruehl	megjelenne	és	elmesélné,
mi	történt	akkor	éjjel.

–	Halott	ember	ritkán	beszél	–	mormolom	félhangosan.
–	Hogyan?
Abigail,	 a	 házinéni	 a	 frászt	 hozza	 rám,	 ahogy	 hirtelen	 az	 ajtóban

terem,	és	összeráncolt	homlokkal	néz	le	a	padlón	szétszórt	holmikra.
–	A	francba,	Abby,	muszáj	így	rám	rontania?
–	Magának	muszáj	ezt	a	szót	használnia?
–	 A	 francba?	 –	 ismétlem.	 –	 Nem	 tudom,	 ezzel	mi	 a	 baja.	 A	 legtöbb

helyzetre	illik,	és	van	sokkal	rondább	is.	–	Szélesen	elmosolyodok.
Beleszagol	a	dohos	levegőbe.
–	Emlékeztetem	rá,	hogy	minden	lakónak	kötelessége	gondoskodni	a

szemét	kihordásáról.
–	Ez	nem	szemét,	hanem	munka.
Abigail	szemei	résnyire	szűkülnek.
–	Olyan,	mint	azok	a	laborok,	ahol	azt	az	alfatamint	gyártják.
–	Először	is,	amfetamin…
A	szája	elé	kapja	reszkető	kezeit.
–	Tudtam!
–	 Nem!	 Csak	 bízzon	 bennem,	 oké?	 Egyáltalán	 nem	 olyan,	 mint	 a

laborok,	 ahol	 amfetamint	 gyártanak.	 Ezek	 csak	 bűnjelek,	 az	 egyik
ügyből.

Abigail	csípőre	teszi	a	kezét.
–	Ezt	a	kifogást	már	hallottam.



Hunyorogva	 nézem,	 azután	 eszembe	 jut.	 Egyszer,	 amikor	 nem	 is
olyan	 régen	 leittam	 magam,	 és	 egy	 teljes	 hétig 	 pácolódtam	 a	 saját
bűzömben	 anélkül,	 hogy	 elhagytam	 volna	 az	 irodát,	 Abigail	 lejött
szaglászni.	 Amikor	 belépett,	 kiütve	 hevertem	 az	 íróasztalomon,	 a	 hely
meg	olyan	volt,	mint	ahová	becsapott	a	bomba.	Azt	mondtam	neki,	hogy
egész	éjjel	dolgoztam,	aztán	nyilván	bealudtam.	Az	a	sok	szemét	pedig 	a
helyszínelők	által	begyűjtött	bűnjel.

De	 tényleg,	 a	 helyszínelők	 mikor	 gyűjtöttek	 be	 utoljára	 üres
pattogatott	kukoricás	zacskókat	és	régi	Playboyokat?

–	Megint	ivott,	Victor?
–	 Nem!	 –	 tiltakozom,	 és	 nem	 csekély	 döbbenettel	 állapítom	 meg,

hogy	az	elmúlt	két	napban	ez	meg	sem	fordult	a	fejemben.	Nem	akarok
inni.	Nincs	rá	szükségem.	 Jenna	Metcalf	nemcsak	a	céltudatot	ébresztette
fel	bennem.	Kijózanított,	ahogyan	előtte	három	rehabnak	sem	sikerült.

Abigail	 tesz	 egy	 lépést	 előre,	 amíg	 imbolyogva	 megáll	 a
papírzacskók	között,	alig 	néhány	centire	tőlem.	Lábujjhegyen	ágaskodik,
mintha	homlokon	akarna	csókolni,	de	csak	beleszagol	a	leheletembe.

–	Lám-lám,	vannak	még	csodák.	–	Óvatosan	eltolat,	míg	vissza	nem
tér	 a	 küszöbömre.	 –	 Csak	 hogy	 tudja,	 nincs	 igaza.	 A	 halottak	 igenis
beszélnek.	 Néhai	 férjemmel	 van	 egy	 titkos	 kódunk,	 mint	 annak	 a
szabadulóművésznek,	a	zsidónak…

–	Houdininek?
–	 Annak.	 Hagyni	 fog	 egy	 üzenetet,	 amit	 csak	 én	 értek	 meg,	 ha

visszatalál	a	másik	oldalról.
–	Maga	hisz	ebben	a	hülyeségben,	Abigail?	Sosem	gondoltam	volna.	–

Felnézek	rá.	–	Mikor	ment	el	a	férje?
–	Huszonkét	éve.
–	Hadd	találgassak:	azóta	is	beszélnek	egymással.



Habozik.
–	Ha	ő	nincs,	már	rég	kipateroltam	volna	magát.
–	Ő	mondta,	hogy	hagyjon	lógni?
–	 Nos,	 nem	 egészen	 –	 feleli	 Abigail	 –,	 de	 őt	 is	 Victornak	 hívták.	 –

Becsapja	maga	mögött	az	ajtót.
–	 Még	 jó,	 hogy	 nem	 tudja	 az	 igazi	 nevem	 –	mormolom,	miközben

lekuporodom	az	egyik	lezárt	papírzacskó	mellé.
A	 zacskóban	 a	 piros	 póló	 és	 a	 rövidnadrág	 van,	 amit	 Nevvie	 Ruehl

viselt	a	halálakor.	Ugyanolyan	egyenruha,	mint	amit	akkor	éjjel	Gideon
Cartwright	és	Thomas	Metcalf	is	hordott.

Abbynek	igaza	van:	a	halottak	tényleg	beszélnek.
Felveszek	egy	régi	újságot	az	íróasztalom	mögött	gyűlő	halomból	és

ráterítem	az	itatósra.	Azután	óvatosan	előhúzom	a	zacskóból	a	pólót	és	a
rövidnadrágot,	hogy	lefektessem	magam	elé.	Foltokat	látok	az	anyagon,
alighanem	 vért	 és	 sarat.	 Egyes	 helyek	 a	 sérülések	 következtében
ronggyá	 foszlottak.	 Előveszem	 a	 fiókból	 a	 nagyítót,	 és	 elkezdem
megvizsgálni	 az	 összes	 szakadást.	 A	 tépett	 széleket	 nézem,	 próbálom
megállapítani,	 hogy	 az	 elnyúlástól	 hasadt-e	 fel,	 vagy	 egy	 penge
nyomán.	 Egy	 órán	 át	 mást	 se	 csinálok,	 közben	 elveszítem	 a	 fonalat	 és
már	nem	tudom	követni,	hol	tartok.

Talán	 harmadszor	 nézek	 végig 	 mindent,	 amikor	 felfedezek	 egy
repedést,	 amit	 eddig 	 nem	 láttam.	 Azért,	 mert	 nem	 maga	 az	 anyag
hasadt	 ketté.	 A	 rés	 a	 varrás	 mentén	 fut,	 mintha	 csak	 az	 öltések	 adták
volna	meg	magukat	azon	a	helyen,	ahol	a	váll	találkozik	a	bal	ujjal.	Csak
néhány	centis,	mintha	az	anyag	beleakadt	volna	valamibe.

A	varrott	szegélyben	egy	köröm	kis	félholdja.
A	 fejembe	 villan	 a	 kép:	 dulakodás,	 miközben	 valaki	 megragadja

Nevvie	pólóját.



A	labor	meg	tudja	mondani,	ha	a	köröm	DNS-e	egyezik	Alice-ével.	Ha
nem,	 szerezhetek	 mintát	 Thomastól.	 S	 ha	 egyik	 sem	 passzol,	 még
mindig 	tartozhat	Gideon	Cartwrighthoz.

Elteszem	a	körmöt	egy	borítékba.	Gondosan	összehajtogatom	a	ruhát,
és	visszateszem	a	zacskóba.	Csak	ekkor	veszek	észre	egy	másik	borítékot,
benne	kisebb	papírlappal,	 valamint	 egy	ujjlenyomat	 fényképeivel.	A	kis
papírt	ninhdyrinbe	áztatták,	ami	kirajzolja	az	ujjlenyomat	lila	vonalait.	A
minta	megegyezik	Nevvie	Ruehl	bal	hüvelykjének	lenyomatával,	amit	az
orvos	 szakértő	 vett	 le	 a	 hullaházban.	 Nem	 nagy	 meglepetés:	 a
rövidnadrágja	zsebében	talált	számlán	kinek	az	ujjnyoma	lenne,	ha	nem
az	övé?

Kiveszem	 a	 papírlapkát	 a	 borítékból.	 A	 vegyszer	 mostanra
levendulaszínűre	fakult.	A	labor	megpróbálhat	további	ujjlenyomatokat
keresni,	de	ezek	ma	már	nem	bizonyítanának	semmit.

Már	visszacsúsztatom	a	papírt	a	borítékba,	amikor	ráébredek,	mi	ez.
GORDON	 NAGYKERESKEDÉS,	 olvasom.	 A	 dátum	 és	 az	 időpont…	 Nevvie
Ruehl	 halálának	 napja.	 Nem	 tudom,	 melyik	 gondozó	 járt	 el	 a
zöldségekért,	 de	 a	 kereskedésben	 talán	 emlékeznek	 a	 rezervátum
alkalmazottaira.

Ha	Alice	Metcalf	Thomas	elől	menekült,	talán	nem	kell	mást	tennem,
mint	felkutatnom	azt,	akihez	menekült.

Alice	 Metcalf	 szemlátomást	 eltűnt	 a	 föld	 színéről.	 Vajon	 Gideon
Cartwrightnak	is	nyoma	veszett?

*

Tényleg	 nem	 akarom	 felhívni	 Serenityt.	 Egyszerűen	 csak
megtörténik.

Az	egyik	percben	csak	kezemben	 tartom	a	 telefont,	 a	másikban	már



fel	is	veszi.	Szitkozódom,	mert	nem	emlékszem,	hogy	tárcsáztam	volna,
és	még	egy	kortyot	se	ittam.

És	mit	kérdezek,	amint	meghallottam	a	hangját?	Tud	valamit	Jennáról?
Nem	 tudom,	 miért	 érdekel	 cseppet	 is.	 Hagynom	 kellene,	 hogy

kiverje	a	hisztit,	és	örülni,	hogy	megszabadultam	tőle.
Ehelyett	egész	éjjel	nem	aludtam.
Szerintem	 azért,	 mert	 amikor	 Jenna	 először	 belépett	 az	 irodámba,

azzal	az	álmaimban	kísértő	hanggal,	olyan	hirtelen	mozdulattal	tépte	fel
a	 ragtapaszt,	 hogy	 újra	 vérezni	 kezdtem.	 Jennának	 körülbelül	 ebben	 az
egyben	 igaza	 lehet	 –	 az	 egész	 az	 én	 hibám,	 mert	 tíz	 évvel	 ezelőtt
túlságosan	 ostoba	 voltam,	 hogy	 odaálljak	 Donny	 Boylan	 elé,	 amikor
szőnyeg	alá	söpörte	az	egymásnak	ellentmondó	bizonyítékokat.	Másban
viszont	tévedett	–	az	egész	nem	róla	és	az	anyjáról	szól,	hanem	rólam	és
az	útkeresésemről.

A	helyzet	az,	hogy	ezen	a	téren	nem	túl	jók	az	eredményeim.
Így	aztán	ott	találtam	magam,	kezemben	a	telefonnal,	s	mielőtt	még

átgondoltam	volna	a	dolgot,	 arra	kértem	Serenity	 Jonest,	 az	állítólagos
médiumot,	 hogy	 tartson	 velem	 a	 Gordon-féle	 terménypiacra.	 Csak
amikor	 úgy	 lelkendezett	 az	 ajánlaton,	 hogy	 jöjjön	 értem	 és	 legyünk	de
facto	társak,	mint	egy	tévévetélkedő	játékosa,	akkor	értettem	meg,	miért
éppen	őt	kerestem	meg.	Nem	azért,	mert	gyakorlati	hasznot	reméltem	a
jelenlététől,	 hanem	 mert	 Serenity	 tudta,	 milyen	 az,	 amikor	 az	 ember
nem	tud	együtt	élni	a	hibáival,	amíg	jóvá	nem	tette	őket.

Most,	 egy	 órával	 később	 a	 szardíniakonzervnek	 beillő	 autóval
furikázunk	 Boone	 határában,	 ahol	 a	 Gordon-féle	 terménypiac	működik,
amióta	 az	 eszemet	 tudom.	 Egy	 ilyen	 helyen	 a	 tél	 közepén	 is	 kapni
mangót,	amikor	az	egész	világ 	majd’	meghal	a	mangóért,	de	csak	olyan
helyeken	 terem,	 mint	 Chile	 vagy	 Paraguay.	 Nyáron	 csecsemőfej



nagyságú	epret	árulnak.
Bekapcsolom	 a	 rádiót,	 csak	 mert	 nem	 tudok	 mit	 mondani,	 mire

megtalálom	az	apróra	összehajtogatott	papírelefántot.
–	Ő	csinálta.	–	Nem	is	kell	kimondania	Jenna	nevét,	hogy	értsem.
A	 papír	 kicsusszan	 az	 ujjaim	 közül,	 mintha	 zsíros	 lenne.	 Tökéletes

szaltót	 csinál,	 ahogy	 belehullik	 Serenity	 nagy	 lila	 táskájának	 torkába,
amely	kettőnk	között	ásítozik	a	konzolon.

–	Ma	még	nem	hallott	róla?
–	Nem.
–	Maga	szerint	miért?
–	Mert	még	csak	8	óra	van,	ő	pedig 	kiskamasz.
Fészkelődöm	a	helyemen.
–	Akkor	nem	azért,	mert	tegnap	seggfej	voltam	vele?
–	 Tíz	 vagy	 tizenegy	 után	már	 azért,	 de	most	még	 csak	 lustálkodik,

ahogy	minden	kölyök	a	nyári	szünetben.
Serenity	ujjai	 ráfonódnak	a	kormányra.	Nem	először	kapom	magam

azon,	hogy	megbámulom	szőrös	kormányvédőjét.	Szőrös	és	kék,	dülledt
szemekkel	és	fehér	agyarakkal.	Kicsit	olyan,	mint	Sulley	a	Szörny	Rt.-ből,
miután	egészben	befalt	egy	kormánykereket.

–	Ez	meg	mi	a	nyavalya?
–	Bruce	–	felel	Serenity	olyan	hangon,	mintha	hülyeséget	kérdeznék.
–	Maga	nevet	ad	a	kormányának?
–	Csak	hogy	tudja,	senkivel	nem	volt	még	olyan	hosszú	kapcsolatom,

mint	 ezzel	 az	 autóval.	Tekintve,	hogy	a	maga	 legközelebbi	 barátját	 Jack
Danielsnek	hívják,	szerintem	nincs	abban	a	helyzetben,	hogy	ítélkezzék.
–	Sugárzó	mosollyal	fordul	felém.	–	A	jó	életbe,	mennyire	hiányzott	ez!

–	A	szívatás?
–	Nem,	a	nyomozás.	Olyanok	vagyunk,	mint	Cagney	és	Lacey{12},	 bár



maga	egyre	jobban	emlékeztet	Bogartra.
–	Erre	nem	is	mondok	semmit.
–	 Tudja,	 bármit	 is	 gondoljon,	 a	 kettőnk	 munkája	 nem	 sokban

különbözik.
Kitör	belőlem	a	nevetés.
–	 Ja,	 leszámítva	 azt	 a	 törekvésemet,	 hogy	 kézzelfogható

bizonyítékokat	szerezzek.
Ügyet	sem	vet	a	maró	gúnyra.
–	 Gondoljon	 csak	 bele.	 Mindketten	 tudjuk,	 milyen	 kérdéseket

tegyünk	 fel.	 Mindketten	 tudjuk,	 milyen	 kérdéseket	 ne	 tegyünk	 fel.
Folyékonyan	beszéljük	a	gesztusnyelvet.	Az	intuíció	a	lételemünk.

Megrázom	 a	 fejem.	 Amit	 én	 csinálok,	 annak	 semmi	 köze	 az	 ő
dolgaihoz.

–	 Az	 én	 munkámban	 nincs	 semmi	 paranormális.	 Nincsenek
látomásaim,	 arra	 összpontosítok,	 ami	 előttem	 van.	 A	 nyomozók	 csak
megfigyelnek.	 Látok	 valakit,	 aki	 kerüli	 a	 tekintetem,	 és	 próbálom
kitalálni,	mit	gyászol	vagy	szégyell.	Megfigyelem,	mi	ríkat	meg	valakit.
Akkor	is	hallgatózom,	ha	senki	sem	beszél.	Arra	még	nem	gondolt,	hogy
médiumok	talán	nincsenek	is?	Csak	született	detektívek?

–	 Az	 ellenkezője	 is	 igaz	 lehet.	 Az	 igazán	 jó	 detektívek	 talán	 azért
olvasnak	másokban,	mert	egy	kicsit	médiumok.

Lehúzódik	a	Gordon	terménypiac	parkolójába.
–	 Fogja	 fel	 úgy,	mintha	 horgásznánk.	 –	 Amint	 kiszállok	 az	 autóból,

azonnal	 rágyújtok,	 ő	 pedig 	 siet,	 hogy	 tartsa	 velem	 a	 lépést.	 –	 És	 a	 hal,
amire	megyünk,	Gideon	Cartwright.

–	Nem	tudja,	mi	lett	vele	a	rezervátum	bezárása	után?
–	 Annyit	 tudok,	 hogy	 maradt	 egy	 ideig ,	 segített	 átköltöztetni	 az

elefántokat	 az	 új	 lakóhelyükre.	 Azután…	 nem	 sokkal	 vagyok	 okosabb



magánál.	Abból	indulunk	ki,	hogy	a	gondozók	felváltva	jártak	ide	áruért.
Ha	 Gideon	 azt	 tervezte,	 hogy	 elszökik	 Alice-szel,	 talán	 elkotyogott
valamit.

–	 Nem	 tudhatjuk,	 hogy	 tíz	 évvel	 később	 is	 ugyanazok	 az
alkalmazottak	dolgoznak-e	itt…

–	Azt	se	tudhatjuk,	hogy	nem	ugyanazok	–	mutatok	rá.	–	Horgászunk,
emlékszik?	 Amikor	 bedobja	 a	 csalit,	 még	 nem	 tudja,	 mit	 húz	 ki	 vele.
Csak	hallgasson	és	figyeljen.

Eltaposom	 a	 csikket	 a	 sarkammal,	 mielőtt	 belépek	 a	 csarnokba.
Mindenfelé	 huszonéveseket	 látok,	 rasztafejjel	 és	 papucsban,	 csak
egyetlen	 öreg	 fickó	 pakolgatja	 a	 paradicsomokat	 óriási	 piramisba.	 Az
eredmény	 impozáns	 látvány,	 bár	 a	 perverz	 kis	 fickó	 a	 lelkem	 mélyén
legszívesebben	 kivenné	 a	 legalsó	 paradicsomot,	 hogy	 lássa,	 amint	 az
egész	összeomlik.

Az	 egyik	 alkalmazott,	 egy	 orrkarikás	 fiatal	 lány,	 mosolyogva	 néz
Serenityre,	 miközben	 nagy	 kosárra	 való	 kukoricát	 húz	 maga	 után	 a
pénztár	felé.

–	Csak	szóljon,	ha	bármiben	segíthetek.
Annyit	 tudok,	 a	 hely	 tulajdonosának	 mindenképp	 áldását	 kellett

adnia	a	döntésre,	hogy	fix	áron	szolgálják	ki	a	New	England	Rezervátum
dolgozóit.	 Talán	 a	 kor	 beszél	 belőlem,	 de	 úgy	 gondolom,	 az	 idős	 fickó
többet	tud	erről,	mint	a	másnaposságtól	véreres	szemű	szőke	srác.

Felkapok	egy	barackot,	és	beleharapok.
–	Istenem,	Gideon	jól	mondta	–	jegyzem	meg	Serenitynek.
–	Bocsásson	meg	–	szól	rám	a	férfi	–,	de	fizetés	előtt	nem	kóstolhatja

meg	az	árut.
–	Ó,	de	hát	én	fizetek.	Veszek	egy	egész	rakattal.	A	barátomnak	igaza

volt,	 ennél	 finomabb	 gyümölcsöt	 még	 sehol	 sem	 ettem.	 Azt	 mondta:



Marcus,	ha	valaha	a	New	Hampshire-i	Boone-ban	jársz,	de	nem	mész	el	a	Gordon-
féle	terménypiacra,	nem	is	tudod,	mit	hagysz	ki.

A	férfi	elvigyorodik.
–	Hát,	 én	 biztosan	 nem	 fogok	 ellenkezni.	 –	 Felém	nyújtja	 a	 kezét.	 –

Gordon	Gordon	vagyok.
–	Marcus	Latoile	–	felelem.	–	Ő	itt	a	feleségem…	Helga.
Serenity	elmosolyodik.
–	Épp	egy	gyűszűvásárra	tartunk,	de	Marcus	ragaszkodott	hozzá,	hogy

álljunk	meg,	amikor	meglátta	a	táblát.	–	Éppen	ekkor	hatalmas	csattanás
hallatszik	a	gyöngyfüggöny	túloldaláról.

Gordon	felsóhajt.
–	 Ezek	 a	 mai	 kölykök.	 Mind	 a	 fenntartható	 fejlődésről	 meg	 az

üvegházhatásról	 papol,	 de	 közben	 nem	 tudja	 megkülönböztetni	 a
könyökét	a	seggétől.	Megbocsátanak	egy	pillanatra?

Amint	elsiet,	Serenity	felé	pördülök.
–	Egy	gyűszűvásárra?
–	Helga?	–	hányja	a	szememre.	–	Plusz	ez	volt	a	legelső	dolog,	ami	az

eszembe	 jutott.	 Nem	 számítottam	 rá,	 hogy	 egyenesen	 belehazudik	 a
fickó	képébe.

–	 Nem	 hazudok,	 nyomozok.	 Csak	 teszem,	 ami	 ahhoz	 kell,	 hogy
megtudjam	 az	 igazat.	 Az	 emberek	 bezárkóznak	 egy	 nyomozó	 előtt,
nehogy	bajba	sodorják	magukat	vagy	bajba	sodorjanak	másokat.

–	És	még	a	médiumokra	mondja,	hogy	sarlatánok?
Gordon	szabadkozó	mosollyal	tér	vissza.
–	Csak	kukacos	a	kínai	kel.
–	Azt	én	is	nagyon	rühellem	–	mormolja	Serenity.
–	Kérnek	görögdinnyét?	–	kérdi	Gordon.	–	Olyan,	mint	a	tiszta	cukor.
–	 Lefogadom.	 Gideon	 nem	 is	 értette,	 hogyan	 vesztegethetik	 az



elefántokra.
–	Az	elefántokra	–	ismétli	Gordon.	–	Gideon	Cartwrightra	gondol?
–	 Emlékszik	 rá?	 –	 mosolyodok	 el	 szélesen.	 –	 Nem	 hiszem	 el.

Egyszerűen	 nem	 hiszem	 el.	 Szobatársak	 voltunk	 a	 suliban,	 de	 már	 jó
ideje	nem	láttam.	Még	itt	él	valamerre?	Szívesen	összefutnék	vele…

–	 Rég	 elköltözött,	 miután	 bezárt	 a	 rezervátum	 –	 tudjuk	 meg
Gordontól.

–	Bezárt?
–	 Nagy	 kár.	 Az	 elefántok	 agyontaposták	 az	 egyik	 gondozót.	 Azt

hiszem,	éppen	Gideon	anyósát.
–	Óriási	csapás	lehetett	ez	neki	és	a	feleségének	–	játszom	a	tudatlant.
–	 Az	 asszony	 már	 nem	 élte	 meg,	 ami	 igazi	 kegyelem.	 Grace	 egy

hónappal	korábban	ment	el.
Érzem,	ahogy	Serenity	megdermed	mellettem.	Számára	ez	újdonság,

de	én	homályosan	emlékszem,	mintha	Gideon	akkor	este	mondott	volna
valami	 olyasmit,	 hogy	 a	 felesége	 elment.	 Egy	 családtag	 elvesztése
tragédia.	Kettő	egymás	után	talán	ennél	is	több.

Amikor	az	anyósa	meghalt,	Gideon	Cartwrightról	meg	lehetett	volna
mintázni	a	 fájdalom	szobrát,	de	 talán	tüzetesebben	 is	meg	kellett	volna
vizsgálnom	mint	gyanúsítottat.

–	 Nem	 tudja,	 mi	 lett	 vele,	 miután	 a	 rezervátum	 bezárt?	 Szívesen
megkeresném.	Tudja,	hogy	kinyilvánítsam	az	együttérzésem.

–	Úgy	tudom,	Nashville	 felé	vette	az	 irányt.	Ott	 is	vannak	elefántok,
egy	másik	rezervátumban.	Grace-t	is	ott	temették	el.

–	Ismerte	a	feleségét?
–	Kedves	kölyök	volt.	Nem	szolgált	rá,	hogy	ilyen	fiatalon	menjen	el.
–	Beteg	volt?	–	kérdez	közbe	Serenity.
–	 Úgy	 is	 mondhatjuk	 –	 sóhajt	 fel	 Gordon.	 –	 Besétált	 a	 Connecticut



folyóba,	 miután	 teletömte	 a	 zsebeit	 kövekkel.	 Csak	 egy	 héttel	 később
találták	meg	a	holttestét.



ALICE

Huszonkét	hónap	nagyon	hosszú	idő	a	terhességhez.
Hatalmas	 befektetés	 az	 elefánt	 részéről,	 mind	 időben,	 mind

energiában.	 Ha	 ehhez	 hozzáadjuk	 azt	 az	 időt	 és	 energiát	 is,	 amivel
eljuttatja	 a	 borját	 odáig,	 hogy	már	 egyedül	 is	 életben	 tudjon	maradni,
lassan	kezdjük	megérteni,	mi	forog	kockán	az	anyaelefánt	számára.	Nem
számít,	ki	az	ember	és	milyen	kapcsolatot	épített	ki	vele,	ha	odaáll	közé
és	a	borja	közé,	az	elefánt	végez	vele.

Maura	 cirkuszi	 elefántként	 kezdte,	 majd	 egy	 állatkert	 vette	 meg,
párnak	 egy	 afrikai	 hím	 számára.	 Pattogtak	 is	 a	 szikrák,	 csak	 nem	úgy,
ahogyan	a	gondozók	várták	–	ami	nem	csoda,	hisz	a	vadonban	a	nőstény
elefántok	 sosem	 élnek	 a	 hímek	 közvetlen	 közelében.	 Maura	 neki	 is
rontott	 kedvesének,	 széttörte	 a	 ketrecét,	 és	 úgy	 odapréselte	 az	 egyik
gondozót	 a	 falának,	 hogy	 porrá	 zúzta	 a	 csigolyáit.	 Gyilkosnak
bélyegezték,	 ezért	 került	 hozzánk.	Mint	 a	 rezervátumba	 szállított	 többi
állatot,	őt	is	több	tucatnyi	állatorvosi	vizsgálatnak	vetették	alá,	még	tbc-
re	utaló	jeleket	is	kerestek	nála.	Épp	csak	a	terhességi	teszt	nem	tartozott
a	vizsgálatok	közé,	így	nem	tudhattuk,	hogy	borja	lesz,	csak	mikor	már
lassan	az	ellés	előtt	állt.

Amikor	a	megduzzadt	emlőkből	és	lógó	hasából	rájöttünk,	hogy	mi	a
helyzet,	 az	 utolsó	 néhány	 hónapra	 elkülönítettük	 Maurát.	 Egyszerűen
nem	 vállalhattuk	 a	 kockázatot,	 hogy	 Hester	 –	 a	 másik	 afrikai	 elefánt,
akinek	sosem	volt	saját	kicsinye	–	rosszul	reagáljon.	Azt	sem	tudhattuk,
mekkora	gyakorlata	van	Maurának	az	anyaságban,	míg	Thomas	fel	nem



kutatta	a	cirkuszt,	ahonnan	elhozták,	és	meg	nem	tudta,	hogy	korábban
már	ellett	egy	hím	borjút.	A	cirkuszban	emiatt	is	vált	nemkívánatossá	–
nem	akarták	megkockáztatni	egy	feldühödött	anya	agresszióját,	ezért	az
ellés	 alatt	 láncon	 tartották,	 hogy	 gondoskodhassanak	 az	 újszülöttről.
Maura	 persze	 megvadult,	 üvöltött,	 tülkölt	 és	 őrjöngött,	 a	 láncokkal
csapkodott,	hozzá	akart	férni	a	kicsinyéhez.	Csak	akkor	nyugodott	meg,
amikor	megérinthette.

Amint	betöltötte	a	második	évét,	a	borjút	eladták	egy	állatkertnek.
Amikor	 Thomas	 ezt	 elmondta	 nekem,	 kimentem	 a	 területre,	 ahol

Maura	legelt,	és	leültem	elé,	lábaimnál	a	saját	kisbabámmal.
–	Nem	fogom	engedni,	hogy	újra	megtörténjen	–	ígértem	neki.
A	 rezervátumban	 mindenki	 a	 maga	 módján	 várta	 az	 újszülött

érkezését.	Thomas	az	anyagi	előnyöket	látta,	amivel	a	borjú	kecsegtetett.
Bár	 egy	 állatkerttel	 ellentétben	 –	 ami	 10	 000	 fős	 látogatói	 többlettel
számolhatott,	ha	bemutatott	egy	újszülött	elefántot	–	a	rezervátum	nem
tette	 közszemlére	 a	 borjút,	 az	 emberek	 egyszerűen	 szívesebben
adakoztak	egy	 csecsemő	 javára.	Nincs	 is	 aranyosabb	egy	elefántbébinél,
ahogyan	 apró	 ormánya	 úgy	 fityeg,	 mintha	 csak	 utólag	 ragasztották
volna	 a	 testére,	 miközben	 kíváncsian	 kikémlel	 anyja	 oszlopnyi	 lábai
közül	 –	 remélhetőleg	 minden	 adománygyűjtő	 ívünket	 ilyen	 képekkel
boríthattuk	el.	Grace	még	sosem	látott	ellést.	Gideon	és	Nevvie	kettőt	is
megélt	 a	 cirkuszi	 években,	 de	 most	 boldogabb	 kimenetelben
reménykedett.

Ami	 engem	 illet…	 nos,	 én	 erősen	 kötődtem	 ehhez	 a	monstrumhoz.
Maura	 nagyjából	 akkor	 került	 új	 otthonába,	 amikor	 én,	 csak	 én	 hat
hónappal	 később	 megszültem	 a	 kislányomat.	 Az	 elmúlt	 tizennyolc
hónapban,	 ahogyan	 Maurát	 figyeltem,	 néha	 elkaptam	 a	 tekintetét.
Nagyon	 tudománytalan	 dolog	 emberi	 tulajdonságokkal	 felruházni	 egy



állatot,	de	 lehetek	őszinte?	Szerintem	mindketten	piszok	 szerencsésnek
éreztük	magunkat,	amiért	itt	lehettünk.

Volt	 egy	 gyönyörű	 kislányom	 és	 egy	 odaadó	 férjem.	 Thomas
felvételeinek	felhasználásával	elég 	anyagot	gyűjtöttem,	hogy	cikket	írjak
az	 elefántok	 gyászáról	 és	 kognitív	 képességeiről.	 Mindennap	 tanultam
valamit	 ezektől	 a	 különleges,	 intelligens	 állatoktól,	 így	 könnyen	ment
számomra,	 hogy	 inkább	 a	 pozitívumokra	 koncentráljak,	 mint	 a
negatívumokra.	Az	éjszakákra,	amikor	Thomas	a	könyvei	fölé	görnyedve
azon	 tanakodott,	 hogyan	 tartsa	 nyitva	 a	 rezervátumot;	 a	 tablettákra,
amiket	 szedni	 kezdett,	 hogy	 legalább	 egy	 keveset	 aludjon;	 a	 tényre,
hogy	 még	 egyetlen	 elefánt	 halálát	 sem	 dokumentáltam,	 pedig 	 már
másfél	 éve	 itt	 éltem,	 és	 a	 bűntudatra,	 hogy	 egy	 állat	 halálát	 kívánom,
amivel	végre	továbblendíthetem	megfeneklett	kutatásom.

Azután	még	ott	voltak	a	viták	Nevvie-vel,	aki	azt	hitte,	mindent	tud,
csak	 mert	 régebb	 óta	 dolgozik	 elefántokkal.	 Lekicsinyelte	 minden
erőfeszítésem,	 mert	 szerinte	 a	 vadon	 élő	 elefántok	 körében	 szerzett
tapasztalatok	semmit	sem	érnek	a	rezervátumban.

Olykor	egészen	apró	dolgokon	különböztünk	össze	–	elkészítettem	az
elefántok	 ételét,	 amit	 Nevvie	 megváltoztatott,	 csak	 mert	 úgy	 érezte,
Syrah	nem	szereti	az	epret	vagy	Olive	gyomra	felfordul	a	sárgadinnyétől
(egyik	 állítását	 sem	 láttam	 bizonyítva)	 –,	 de	 az	 is	 előfordult,	 hogy
egyszerűen	 átgázolt	 rajtam,	 mint	 amikor	 ázsiai	 elefánt-csontokat
helyeztem	ki	az	afrikai	körletben,	hogy	lemérjem	az	elefántok	reakcióját,
mire	 eltávolította	 őket,	 mert	 szerinte	 tiszteletlenül	 viselkedtem	 az
elhunyt	 elefántokkal.	 Vagy	 amikor	 Jennára	 vigyázott	 és	 kitartott
amellett,	 hogy	 a	 méz	 segíti	 a	 fogzását,	 pedig 	 minden	 könyvben	 azt
olvastam,	hogy	kétéves	koráig 	a	gyerek	nem	kaphat	mézet.	Ha	felhoztam
a	kérdést	Thomas	előtt,	csak	felzaklattam	vele.	Nevvie	kezdettől	velem	van,



mondta	 ilyenkor,	 mintegy	 magyarázatként.	 Mintha	 nem	 számítana,
hogy	én	meg	végig 	vele	leszek.

Miután	 egyikünk	 sem	 tudta,	 mikor	 fogant	 meg	 Maura,	 úgy	 kellett
megbecsülnünk	 az	 ellés	 időpontját	 –	 amiben	 szintén	 nem	 értettünk
egyet.	Maura	emlőinek	duzzanatából	 láttam,	hogy	már	nincs	 sok	hátra,
Nevvie	 azonban	 kitartott	 amellett,	 hogy	 az	 ellés	 mindig	 teliholdkor
történik,	amire	még	három	hetet	várni	kell.

A	 vadonban	 csak	 egy	 ellést	 láttam,	 pedig	 a	 borjak	 puszta	 száma
alapján	 azt	 hinné	 az	 ember,	 esélyem	 volt	 többre	 is.	 Az	 elefántot
Botshelónak	hívták,	 ami	 tswana	nyelven	életet	 jelent.	 Egy	másik	 csordát
követtem	 nyomon,	 amikor	 a	 folyóparton	 belebotlottam	 az	 övébe.	 A
máskor	 nyugodt	 állatok	 most	 különösen	 viselkedtek:	 Botshelo	 köré
tömörültek,	és	kifelé	fordultak,	hogy	a	testükkel	védelmezzék.	Fél	órán	át
csak	 morgás	 hallatszott,	 azután	 egy	 loccsanás.	 Az	 őrök	 szétnyíltak
annyira,	hogy	lássam	Botshelót,	amint	feltépi	a	magzatburkot	és	a	fejére
fordítja,	 mintha	 csak	 lámpabura	 lenne	 és	 így	 akarna	 életet	 lehelni	 a
borjúba.	Alatta	a	füvön	a	lehető	legparányibb	elefánt	feküdt,	egy	nőstény.
Kitört	 a	 hangorkán,	 kiáltozással,	 tülköléssel,	 kész	 káosszal.	 A	 csorda
tagjai	egyszerre	ürítettek	és	váladékoztak,	s	ahogy	a	szemüket	forgatták
felém,	 olyan	 volt,	 mintha	 csak	 arra	 biztattak	 volna,	 hogy	 ünnepeljek
velük.	 A	 bébit	 a	 csorda	 összes	 elefántja	 tetőtől	 talpig	 végigsimogatta.
Botshelo	 óvón	 körülfogta,	 majd	 a	 szájába	 dugta	 ormányát,	 mintha	 azt
mondaná:	 Helló!	 Üdv	 a	 világban.	 A	 borjú	 az	 oldalára	 fordult,	 teljesen
összezavarodott,	tagjai	szerteszét	álltak.	Botshelo	a	lábát	és	az	ormányát
használta	arra,	hogy	 felemelje.	A	bébinek	sikerült	megtartania	az	elejét,
csak	 hogy	 előrebukjon,	 amint	 megemelik	 a	 hátsóját,	 és	 fordítva;	 úgy
bukdácsolt,	 mint	 egy	 szék,	 aminek	 nincs	 két	 egyforma	 lába.	 Botshelo
végül	letérdelt,	és	odapréselte	arcát	a	borjú	fejéhez,	azután	felállt,	mintha



meg	akarná	mutatni,	hogy	 is	kell	 ezt.	Amikor	a	borjú	próbálkozott	 és	a
lábai	 szétcsúsztak,	 Botshelo	 elég	 füvet	 és	 földet	 rugdalt	 össze,	 hogy
megvethesse	 a	 lábát.	 Aktív	 közreműködésének	 hála	 húsz	 perc	 után	 a
kisbaba	már	 ott	 bukdácsolt	 anyja	 oldalán,	 és	 Botshelo	 ormánya	minden
alkalommal	felsegítette,	amikor	felbukott.	Végül	a	borjú	anyja	alatt	talált
menedéket,	 és	 erőtlen	 ormányát	 a	 hasának	 préselte,	 ahogyan	 felvette	 a
táplálkozási	 pózt.	 Maga	 az	 ellés	 gyorsan	 lezajlott,	 mégis	 úgy	 éreztem,
hogy	sosem	láttam	még	ennél	fantasztikusabb	dolgot.

Egy	 reggel,	 amikor	 kimentem	 megnézni	 Maurát	 –	 ahogy	 szokás
szerint	 tettem,	 a	 hátamon	 Jennával	 –,	 észrevettem	 felduzzadt	 hasát.
Terepjáróval	 hajtottam	 az	 ázsiai	 istállóhoz,	 ahol	 Nevvie	 és	 Thomas	 egy
gombaféléről	beszélgetett,	amit	az	egyik	elefánt	körmén	találtak.

–	Itt	az	idő	–	közöltem	kifulladva.
Thomas	 úgy	 viselkedett,	 mint	 amikor	 azt	 hallotta,	 hogy	 az	 én

magzatvizem	 folyt	 el:	 izgatottan,	 szétszórtan	 és	 túláradó	 örömmel
elkezdett	 körbe-körbe	 rohangálni.	 Rádión	 hívta	 Grace-t,	 és	 kérte,	 hogy
jöjjön,	 vigye	 vissza	 Jennát	 a	 házunkba	 és	 vigyázzon	 rá;	 mi,	 többiek
kimentünk	az	afrikai	körletbe.

–	Nincs	 ok	 a	 sietségre	 –	 erősködött	Nevvie.	 –	Még	 sosem	hallottam
olyat,	 hogy	 egy	 elefánt	 napközben	 szült	 volna.	 Mindig 	 éjjel	 történik,
hogy	a	kicsi	szemei	megszokják	a	fényt.

Ha	 Mauránál	 reggelig 	 húzódott,	 az	 csakis	 rosszat	 jelenthetett.
Testén	az	előrehaladott	vajúdás	jeleit	lehetett	látni.

–	Szerintem	legfeljebb	fél	óránk	van.
Figyeltem,	 amint	 Thomas	 Nevvie-től	 felém	 fordult,	 azután	 rádión

hívta	Gideont.
–	Találkozzunk	az	afrikai	istállónál,	de	azonnal.	–	Elfordultam,	ahogy

magamon	éreztem	Nevvie	tekintetét.



Eleinte	ünnepi	hangulat	uralkodott	 a	körünkben.	Thomas	és	Gideon
azon	 vitázott,	 mi	 lenne	 jobb,	 egy	 hím	 vagy	 egy	 nőstény	 borjú;	 Nevvie
arról	 beszélt,	 hogyan	 szülte	 meg	 Grace-t.	 Eltréfálkoztak,	 mekkora
fecskendő	 kéne,	 hogy	 beadjunk	 az	 elefántnak	 egy	 epidurális	 injekciót,
miközben	 én	 Maurára	 összpontosítottam.	 Ahogyan	 hangosan
megszenvedte	 a	 méhösszehúzódásokat,	 a	 rezervátum	 területén
mindenütt	 feltámadt	 a	 nővéri	 együttérzés.	 Hester	 visszatülkölt
Maurának,	azután	sorban	az	ázsiai	elefántok	is	bejelentkeztek.

Fél	óra	telt	el,	amióta	szóltam	Thomasnak,	majd	egy	egész.	Maura	már
két	órája	járt	körbe-körbe,	de	még	most	sem	indult	be	az	ellés.

–	Talán	hívnunk	kellene	az	orvost	–	vetettem	fel,	de	Nevvie	leintett.
–	Mondtam,	napnyugta	előtt	nem	lesz	semmi.
Rengeteg	vadőrt	ismertem,	akik	a	létező	összes	napszakban	láttak	már

ellést,	 de	 tartottam	a	 szám,	 csak	azt	kívántam,	bár	Maura	 is	 a	 vadonban
lenne,	ahol	a	csorda	tagjai	tudatnák	vele,	hogy	nincs	mitől	tartania.	Hogy
minden	a	legnagyobb	rendben	van.

Hat	órával	később	már	komolyan	kételkedtem	ebben.
Gideon	 és	 Nevvie	 addigra	 elment,	 hogy	 ételt	 készítsen	 az	 ázsiai

elefántoknak	 és	 Hesternek.	 Talán	 új	 lakó	 születik,	 de	 attól	 még
gondoskodnunk	kellett	a	régiekről.

–	 Szerintem	 akkor	 is	 hívnunk	 kellene	 az	 orvost	 –	 fordultam
Thomashoz,	 amikor	 Maura	 már	 alig 	 állt	 a	 lábán	 a	 kimerültségtől.	 –
Valami	nem	stimmel.

Thomas	nem	habozott.
–	Ránézek	Jennára,	és	telefonálok.	–	Gondterhelt	pillantást	vetett	rám.

–	Itt	maradsz	Maurával?
Bólintottam,	 és	 felhúzott	 térddel	 leültem	 a	 kerítés	 túloldalán,	 hogy

Maura	 szenvedéseit	 figyeljem.	 Nem	 akartam	 hangosan	 kimondani,	 de



másra	 sem	 tudtam	 gondolni,	 csak	 Kagisóra,	 akit	 nem	 sokkal	 Afrikába
érkezésem	 után	 láttam	 a	 halott	 borjával.	 Hiába	 próbáltam	 kiverni	 a
fejemből	babonás	félelmemben,	hogy	csak	megidézem	vele	a	bajt.

Alig 	öt	perccel	Thomas	távozása	után	Maura	élesen	megpördült,	és	a
hátsó	 felét	 mutatta	 felém,	 hogy	 tisztán	 lássam	 a	 hátsó	 lábai	 közül
kitüremkedő	magzatburkot.	 Felpattantam,	 legszívesebben	Thomas	után
szaladtam	volna,	de	tudtam,	hogy	nincs	rá	idő.	Mielőtt	még	dönthettem
volna,	 különféle	 folyadékokkal	 együtt	 az	 egész	 fehér	 magzatburok
kiszakadt	Maurából,	hogy	sértetlenül	csapódjon	a	fűbe.

Ha	a	társai	mellette	vannak,	ők	megmondhatták	volna	Maurának,	mit
tegyen.	Arra	biztatták	volna,	hogy	tépje	 fel	a	burkot,	és	segítse	ki	belőle
az	 újszülöttet,	 Maura	 mellett	 azonban	 nem	 volt	 más,	 csak	 én.	 Tölcsért
formáltam	 a	 kezemből	 és	 utánozni	 próbáltam	 a	 vészkiáltást,	 amivel	 az
elefántok	 a	 ragadozók	 jelenlétére	 figyelmeztettek.	 Reméltem,	 ezzel
tettekre	sarkallhatom	Maurát.

Háromszor	próbálkoztam,	míg	végül	Maura	az	ormányával	feltépte	a
magzatburkot.	Ekkor	már	tudtam,	hogy	nagy	baj	van.	Ellentétben	azzal,
ahogyan	 Botshelo	 és	 a	 csordája	 ünnepelt,	 Maura	 egészen	 összehúzta
magát.	 Lesütötte	 a	 szemét,	 leesett	 az	 álla.	 Fülei	 laposan	 simultak	 a
testéhez.

Ahogyan	Kagisónak,	amikor	elpusztult	a	borja.
Maura	próbálta	talpra	állítani	az	apró	halva	született	hímet.	A	mellső

lábával	bökdöste,	de	nem	mozdult.	Próbálta	testére	fonni	az	ormányát	és
felállítani,	 de	 kicsusszant	 a	 fogásából.	 Félrehúzta	 a	 méhlepényt	 és
átfordította	 a	 borjú	 testét.	 Még	 mindig 	 vérzett,	 a	 hátsó	 lábain
ugyanolyan	 sötét	 patakok	 folytak	 végig,	 mint	 a	 halántékmirigyeiből,
mégis	 tovább	 lökdöste	 és	 forgatta	 a	 borjút,	 aki	 egyetlenegyszer	 sem
lélegzett.



Potyogtak	a	könnyeim,	mire	Thomas	visszaért	Gideonnal	és	a	hírrel,
hogy	az	állatorvos	egy	órán	belül	 itt	 lesz.	Az	egész	rezervátumra	néma
csend	borult:	a	többi	elefánt	felhagyott	a	tülköléssel,	még	a	szél	is	elállt.
A	 nap	 a	 domb	 mögé	 rejtette	 arcát,	 s	 ahogy	 mély	 gyászban	 szokás,	 az
éjszaka	 is	 megszaggatta	 sötét	 köpenyét,	 hogy	 csillagjai	 apró
könnyekként	 ragyogjanak	 fel.	 Maura	 a	 fia	 felett	 állt,	 még	 most	 is	 a
testével	oltalmazta	őt.

–	Mi	történt?	–	kérdezte	Thomas.	Soha	semmi	nem	fogja	megingatni
bennem	a	bizonyosságot,	hogy	abban	a	pillanatban	engem	vádolt.

Megráztam	a	fejem.
–	 Szólj	 vissza	 az	 orvosnak.	 Már	 nem	 kell	 kijönnie.	 –	 A	 vérzés

mostanra	elállt.	Már	nem	volt	mit	tenni.
–	Fel	akarja	majd	boncolni	a…
–	Csak	ha	majd	letelt	a	gyász.	–	A	szó	eszembe	idézte	néhány	nappal

korábbi	 bűnös	 gondolatomat:	 bár	 halna	 meg	 valamelyik	 elefánt,	 hogy
folytathassam	a	kutatásomat.

Úgy	 éreztem,	 mintha	 tudat	 alatt	 végig 	 erre	 vártam	 volna.	 Talán
Thomas	is	joggal	vádolt.

–	Itt	maradok	–	jelentettem	ki.
Thomas	előrelépett.
–	Nem	kell	ezt	tenned…
–	Ezt	fogom	tenni	–	közöltem	feszült	hangon.
–	Mi	lesz	Jennával?
Láttam,	 ahogyan	 Gideon	 elhátrált,	 amikor	 kezdtek	 elszabadulni	 az

indulatok.
–	Mi	lenne	vele?
–	Te	vagy	az	anyja.
–	 Te	 meg	 az	 apja.	 –	 Jenna	 első	 évének	 ezen	 az	 egy	 éjszakáján



kihagyhattam	 a	 jóéjtpuszit,	 hogy	 lássam	 Maurát	 elbúcsúzni	 az	 ő
kicsinyétől.	Ez	a	munkám.	Ha	orvos	vagyok,	ez	az	a	vészhelyzet,	amikor
üzennek	a	csipogómra.

Thomas	már	nem	figyelt	rám.
–	 Számítottam	 arra	 a	 borjúra	 –	 mormolta.	 –	 Megmenthetett	 volna

minket…
Gideon	megköszörülte	a	torkát.
–	 Thomas?	 És	 ha	 visszavinnélek	 a	 házhoz,	 Grace	 pedig 	 hozna	 egy

pulóvert	Alice-nek?
Miután	 távoztak,	 jegyzetelni	 kezdtem:	 felírtam	 az	 időpontokat,

amikor	 Maura	 végigsimított	 ormányával	 a	 borjú	 hátán;	 amikor
egykedvűen	 arrébb	 lökdöste	 a	 magzatburkot.	 Leírtam	 a
hanghordozásbeli	 különbségeket,	 a	megnyugtatónak	 szánt	morgástól	 a
rémült	üvöltésig ,	amivel	egy	anya	szólongatja	bajba	került	kicsinyét	–	az
egyoldalú	társalgás	minden	részletét.

Grace	visszatért	egy	pulóverrel	és	egy	hálózsákkal,	majd	egy	darabig
néma	 csendben	 ücsörgött	 mellettem,	 nézte	 Maurát	 és	 mélyen	 átérezte
szomorúságát.

–	 Nehezebb	 itt	 a	 levegő	 –	 jegyezte	 meg.	 Bár	 tudtam,	 hogy	 a
légnyomásra	nincs	hatással	egy	elefánt	halála,	értettem,	mire	gondol.	A
csend	nekifeszült	a	torkomnak	és	a	dobhártyámnak,	mintha	meg	akarna
fojtani.

Nevvie	is	eljött,	hogy	lerója	a	kegyeletét.	Nem	szólt,	csak	a	kezembe
nyomott	egy	üveg	vizet	és	egy	szendvicset,	majd	távolabb	megállt,	hogy
belemerüljön	 emlékeibe,	 amelyeket	 láthatóan	 nem	 kívánt	 megosztani
velem.

Épp	amikor	hajnali	három	körül	elbólintottam,	Maura	végre	ellépett
a	 borjú	 mellől.	 Felvette	 kicsinyét	 az	 ormányával,	 de	 az	 kétszer	 is



kicsúszott	 a	 szorításából.	 Próbálta	 felemelni	 a	 nyakánál,	 majd	 amikor
nem	 ment,	 a	 lábánál	 fogva.	 Több	 kudarcba	 fulladt	 próbálkozás	 után
sikerült	átfonnia	ormányával	a	kis	testet,	mintha	szénabála	lenne.

Lassan,	 óvatosan	 észak	 felé	 indult.	 A	 távolból	 hallottam,	 ahogyan
találkozott	Hesterrel,	aki	halkan	és	fojtott	hangon	válaszolt,	mintha	attól
tartana,	hogy	felébreszti	az	újszülöttet.

Gideon	 és	 Nevvie	 távozáskor	 elvitte	 a	 terepjárót;	 nem	 maradt	 más
választásom,	 mint	 gyalogolni.	 Nem	 tudtam,	 merre	 indult	 Maura,	 de
pontosan	 azt	 tettem,	 amit	 nem	 szabadott	 volna:	 átbújtam	 a	 kapun,	 az
autók	 számára	 kialakított	 bejáraton,	 és	 a	 sűrű	 árnyak	 között	 utána
indultam.

Szerencsére	Maura	 túlságosan	elveszett	a	gyászban	vagy	 túlságosan
is	 értékes	 terhére	 figyelt	 ahhoz,	 hogy	 észrevegyen,	 amint	 a	 fák	 között
utána	 lopódzom.	 Húszlépésnyi	 távolság	 választott	 el	 minket,	 így
hagytuk	 el	 a	 tavat,	 a	 nyírfákat,	 és	 szeltünk	 át	 egy	 rétet,	míg	Maura	 el
nem	érte	a	helyet,	 ahol	 a	nap	 legmelegebb	óráiban	 szeretett	hűsölni.	A
hatalmas	tölgyfa	alatt	levélszőnyeg	borította	a	talajt;	Maura	rendszerint
az	oldalára	dőlt,	és	csak	ejtőzött	az	árnyékban.

Ma	 a	 borját	 fektette	 ide,	 és	 elkezdte	 befedni	 az	 ágakkal,	 amiket	 a
fákról	szaggatott	le.	Fenyőtüskéket	és	mohás	földet	rugdalt	testére,	míg
félig 	 el	 nem	 tűnt.	 Azután	 újra	 megállt	 felette,	 tulajdon	 testéből	 emelt
oszlopos	templomot.

Én	pedig 	leborulva	imádkoztam.

*

Huszonnégy	 órával	 azután,	 hogy	 Maura	 megszülte	 a	 borjút,	 még
mindig	nem	aludtam,	ahogy	ő	sem,	de	ami	 fontosabb:	 semmit	 sem	vett
magához.	Bár	tudtam,	hogy	élelem	nélkül	elvan	egy	ideig,	innia	akkor	is



kellett,	így	amikor	Gideon	rám	talált,	újra	a	kerítés	biztonságos	oldalán,
kértem	tőle	egy	szívességet.

Szükségem	 volt	 arra	 a	 lábmosó	 edényre,	 amit	 az	 istállóban	 láttam,
meg	öt	ballon	vízre.

Amikor	meghallottam	a	quad	közeledését,	vártam	Maura	reakcióját.
Az	 afrikai	 elefántok	 etetési	 idő	 táján	 rendszerint	 érdeklődővé	 válnak,
Maura	 azonban	 még	 a	 fejét	 sem	 fordította	 felénk.	 Ahogy	 megállt	 a
járművel	a	csapáson,	Gideon	felé	fordultam.

–	Szálljon	le!
Amire	 készültem,	 szigorúan	 tilosnak	 számított	 a

vadrezervátumban.	 Be	 akartam	 avatkozni	 a	 természet	 rendjébe,
ráadásul	 nagy	 kockázatot	 is	 vállaltam	 azzal,	 hogy	 betolakodtam	 egy
gyászoló	anyaelefánt	személyes	terébe,	de	már	ez	sem	érdekelt.

–	Nem.	–	Gideon	azonnal	kitalálta,	mi	jár	a	fejemben.	–	Maga	szálljon
fel.

Megtettem,	hátulról	átkaroltam,	ahogyan	áthajtottunk	a	kapu	szűkös
nyílásán.	 Amint	 a	 területére	 értünk,	 Maura	 rohamra	 indult,	 felénk
száguldott	 repkedő	 füleivel,	 súlyos	 lábai	 mennydörgő	 robajt	 vertek.
Éreztem,	 ahogyan	 Gideon	 hátramenetbe	 kapcsol,	 de	 a	 karjára	 tettem	 a
kezem.

–	Ne!	Állítsa	le!
Ahogy	 visszanézett	 a	 válla	 felett,	 vadul	 forgó	 tekintetéből	 láttam,

hogy	 nem	 tud	 dönteni,	 minek	 engedelmeskedjen:	 az	 önfenntartási
ösztönnek	vagy	annak,	amit	a	főnöke	felesége	kér.

A	jármű	éles	rándítással	állt	le.
Akárcsak	Maura.
Nagyon	lassan	leszálltam	a	quadról,	és	leemeltem	a	nehéz	gumikádat

a	 csomagtartóról.	 Háromméternyire	 tettem	 le	 a	 járműtől,	 mielőtt



nekiláttam,	hogy	feltöltsem.	Aztán	visszaültem	Gideon	mögé.
–	Hátramenet	–	suttogtam.	–	Most.
Eltolatott,	 ahogy	 Maura	 ormánya	 az	 irányunkba	 lendült.	 Azzal	 az

elefánt	közelebb	lépett,	és	egy	hajtásra	kiitta	a	kádat.
Ahogy	élesen	elfordult,	az	agyarai	centikre	kerültek	a	bőrömtől,	elég

közel,	hogy	lássam	a	hosszú	évek	karcolásait	és	sebeit;	elég 	közel,	hogy	a
szemembe	nézzen.

Maura	 kinyújtotta	 az	 ormányát,	 és	 megsimogatta	 vele	 a	 vállam.
Azután	 visszabaktatott	 a	 borjú	 teteméhez,	 és	 újra	 felvette	 védekező
testhelyzetét.

Karomon	 éreztem	 Gideon	 részben	 megnyugtató,	 részben	 elismerő
érintését.

–	Lélegezzen!	–	mondta.

*

Harminchat	óra	után	megjelentek	a	keselyűk.	Úgy	köröztek	az	égen,
mint	 a	 seprűnyélen	 lovagló	 boszorkányok.	 Valahányszor	 lejjebb
ereszkedtek,	Maura	fülcsapkodással	és	üvöltéssel	ijesztette	el	őket.	Aznap
éjjel	 a	 nyestek	 is	 felbukkantak.	 Szemük	 neonzölden	 villant,	 ahogy
közelebb	 ólálkodtak	 a	 borjú	 teteméhez.	 Maura,	 aki	 úgy	 ébredt	 fel	 a
transzból,	 ahogy	 egy	 kapcsolót	 felpöckölnek,	 földre	 szegezett	 agyarral
rontott	rájuk.

Thomas	feladta	a	kísérletezést,	hogy	hazacsábítson.	Mindenki	 feladta.
Nem	 távoztam,	 amíg	 Maura	 készen	 nem	 állt	 távozni.	 Én	 lettem	 a
családja,	én	emlékeztettem	rá,	hogy	ő	még	él,	ha	a	borja	nem	is.

A	helyzet	iróniája	nem	kerülte	el	a	figyelmem:	én	az	elefánt	szerepét
játszottam,	 míg	 Maura	 ember	 módjára,	 rendületlenül	 gyászolta	 halott
fiát.	 A	 vadonban	 az	 elefántgyász	 egyik	 legdöbbenetesebb	 jellemzője	 a



képesség	a	 fájdalom	 legmélyebb	átélésére	–	majd	az	őszinte	és	 feltétlen
elengedésre.	Az	ember	valamiért	képtelen	erre.	Mindig 	úgy	gondoltam,
hogy	 a	 vallás	 miatt.	 Arra	 számítunk,	 hogy	 még	 viszontlátjuk
szeretteinket	a	másvilágon,	akárhol	is	legyen	az.	Az	elefántokban	nem	él
ez	a	remény,	csakis	ennek	az	életnek	az	emlékei.	Talán	ezért	könnyebb	a
számukra	továbblépni.

Hetvenkét	 órával	 az	 ellés	 után	megpróbáltam	 imitálni	 a	 „gyerünk”
kiáltást,	 amit	 ezerszer	 is	hallottam	a	vadonban,	 és	 a	 testemmel	 irányba
fordultam,	ahogyan	egy	elefánt	tenné,	Maura	azonban	ügyet	sem	vetett
rám.	 Mostanra	 állni	 is	 alig 	 tudtam;	 elködösült	 a	 látásom.	 Azt
hallucináltam,	 hogy	 egy	 hím	 elefánt	 töri	 át	 a	 kerítést,	 majd
rádöbbentem,	hogy	csak	egy	quad	közeledik.	Nevvie	és	Gideon	ült	rajta.
Nevvie	végigmért,	és	megrázta	a	fejét.

–	 Igazad	 van,	 teljesen	 kész	 –	 mordult	 Gideon	 felé,	 majd	 közölte:	 –
Most	 hazamegy.	 A	 lányának	 szüksége	 van	 magára.	 Ha	 nem	 akarja
magára	hagyni	Maurát,	majd	én	mellette	leszek.

Miután	 Gideon	 nem	 bízott	 abban,	 hogy	 tudok	 kapaszkodni,	 nem
engedett	fel	hátulra.	A	karjai	közé	ültetett,	mint	egy	gyereket,	és	én	el	is
bólintottam,	 mire	 leparkolt	 a	 házunk	 előtt.	 Zavartan	 ugrottam	 le,
kapkodva	köszönetet	mondtam,	és	bementem.

Meglepetésemre	Grace	a	kanapén	aludt,	Jenna	járókája	mellett,	ami	a
nappali	 közepén	 állt,	 miután	 nem	 volt	 hely	 külön	 gyerekszobának.
Felkeltettem,	 hogy	 hazamehessen	 Gideonhoz,	 azután	 átsiettem	 a
folyosón	Thomas	irodájába.

Hozzám	 hasonlóan	 ugyanazt	 a	 ruhát	 viselte,	 amit	 három	 napja.	 A
könyvelése	 fölé	 görnyedt,	 és	 annyira	 elmerült	 a	munkában,	 hogy	 észre
sem	 vett.	 Az	 asztalon	 oldalára	 borult	 gyógyszeres	 üveg	 feküdt,	 benne
vényre	 kapható	 pirulákkal,	 mellette	 üres	 whiskysüveggel.	 Azt	 hittem,



elaludt	munka	közben,	de	közelebbről	már	 láttam,	hogy	a	szeme	nyitva
van,	üveges,	élettelen.

–	Thomas	–	szólítottam	meg	halkan	–,	ideje	lefeküdnöd.
–	Nem	látod,	hogy	dolgozom?	–	csattant	fel	olyan	hangosan,	hogy	a

csecsemő	 felsírt	 a	 másik	 szobában.	 –	 Fogd	 már	 be,	 a	 kurva	 életbe!	 –
üvöltött	 Thomas,	 azzal	 felkapta	 a	 könyvet	 és	 hozzávágta	 mögöttem	 a
falhoz.	 Félrehajoltam,	 aztán	 leguggoltam,	 hogy	 felvegyem.	 A	 lapok
szétnyíltak	előttem.

Bármi	 is	 borította	 ki	 ennyire	 Thomast,	 nem	 a	 könyvben	 olvasta.	 A
szemem	előtt	üres	lapok	sorjáztak,	egyik	a	másik	után.

Már	 értettem,	 miért	 nem	 akarta	 Grace,	 hogy	 a	 kisbaba	 kettesben
maradjon	vele.

Már	 csak	 a	 boone-i	 városházán	 kimondott	 boldogító	 igen	 után
szereztem	tudomást	a	gyógyszeres	üvegekről,	amelyek	úgy	sorakoztak	a
szekrényben,	mint	a	bevetésre	kész	katonák.	Depresszió,	mondta,	amikor
rákérdeztem.	 Miután	 meghalt	 az	 apja	 (az	 utolsó	 élő	 hozzátartozója),
annyi	 lelkiereje	 sem	 maradt,	 hogy	 kikeljen	 az	 ágyból.	 Bólintottam,
próbáltam	 megérteni.	 Még	 betegségének	 híre	 sem	 rémített	 meg
annyira,	mint	 az	a	 tény,	hogy	amilyen	 sietősen	összeházasodtunk,	még
azt	sem	tudtam	róla,	hogy	meghaltak	a	szülei.

Thomas	 azóta	 nem	 számolt	 be	 depressziós	 szorongásról,	 de	 hogy
őszinte	 legyek,	 nem	 is	 kérdeztem.	Nem	 biztos,	 hogy	 hallani	 akartam	 a
választ.

Reszketve	hátráltam	ki	a	 szobából	és	 csuktam	be	az	ajtót.	 Felvettem
Jennát,	 aki	 azonnal	 elhallgatott,	 hogy	 odavigyem	 az	 ágyhoz,	 amelyen
egy	 idegennel	 –	 történetesen	 az	 ő	 apjával	 –	 osztoztam.	 Minden
körülmény	 dacára	 azonnal	 mély	 és	 bársonyos	 álomba	 zuhantam,
tenyeremben	lányom	parányi	kezével,	akár	egy	kis	hullócsillaggal.



*

Amikor	 felébredtem,	 a	 napfény	 pengeként	 hasított	 a	 szemembe,	 és
egy	légy	döngött	a	fülemnél.	Felemeltem	a	kezem,	hogy	elhessegessem
magamtól,	 miközben	 rájöttem,	 hogy	 ugyan	 nem	 egy	 légy,	 de
megszabadulni	sem	tudok	tőle.	Egy	munkagép	távoli	zümmögése	ért	el
hozzám,	a	földgyalué,	amivel	a	rezervátum	terepét	egyengettük.

–	 Thomas	 –	 kiáltottam	 fel,	 de	 nem	 kaptam	 választ.	 Felnyaláboltam
Jennát,	 aki	 éberen	mosolygott	 rám,	 és	 kivittem	 az	 irodába.	 Thomas	 az
íróasztalára	 borult,	 arcával	 az	 itatóshoz	 préselődve.	 Teljesen	 kiütötte
magát.	 Kétszer	 is	 meggyőződtem	 róla,	 hogy	 még	 életben	 van,	 azután
felkötöttem	 a	 hátamra	 Jennát,	 ahogyan	 az	 afrikai	 bennszülött	 anyáktól
láttam,	akik	a	 táborban	 főztek.	Kiléptem	a	házból,	 felültem	egy	quadra,
és	 a	 rezervátum	 északi	 határa	 felé	 indultam,	 ahol	Maurát	 az	 előző	 éjjel
hagytam.

Legelőször	 az	 elektromos	 kerítést	 láttam	meg.	Maura	 fel-alá	 járkált
előtte.	 Tülkölt	 és	 tombolt,	 a	 fejét	 és	 az	 agyarát	 csapdosta	 a	 földhöz,	 a
lehető	legközelebb	ment	a	dróthoz,	de	az	agresszív	kirohanás	közepette
sem	vette	le	a	szemét	borjáról.

Akit	leláncoltak	egy	nagy	raklapra.	Nevvie	éppen	arról	rendelkezett,
Gideon	hová	temesse	el.

Áthajtottam	 a	 kerítésen,	 Maura	 mellett,	 és	 talán	 Nevvie-től
félméternyire	fékeztem	először.

–	Mi	a	fenét	csinálnak?
Nevvie	 vetett	 egy	 pillantást	 rám	 és	 a	 hátamra	 kötött	 csecsemőre.

Ezzel	 az	 egyetlen	 gesztussal	 értésemre	 adta,	 mit	 gondol	 szülői
alkalmasságomról.

–	Amit	mindig,	ha	egy	elefánt	meghal.	Az	orvos	reggel	már	levette	a
szövetmintát.



A	vér	a	fejembe	szökött.
–	Elválasztott	egy	gyászoló	anyát	a	borjától?
–	Már	 három	nap	 telt	 el.	 A	 saját	 érdekében	 tettem.	 Láttam	 anyákat,

akik	 végignézték	 a	 borjuk	 szenvedését,	 s	 ettől	 teljesen	 összetörtek.	 Ez
történt	Wimpyvel,	és	ez	fog	történni	itt	is,	ha	nem	teszünk	valamit.	Ilyen
sorsot	szán	Maurának?

–	Olyan	 sorsot	 szánok	Maurának,	hogy	 szabadon	eldönthesse,	mikor
engedi	 el	 a	 borját	 –	 ordítottam.	 –	 Azt	 hittem,	 ennek	 az	 egész
rezervátumnak	ez	a	 lényege.	–	Gideonhoz	 fordultam,	aki	abbahagyta	az
ásást,	 és	 most	 esetlenül	 állt	 a	 talajgyalu	 mellett.	 –	 Egyáltalán
megkérdezték	Thomast?

–	 Igen	 –	 kapta	 fel	 az	 állát	 Nevvie.	 –	 Azt	mondta,	 bízik	 abban,	 hogy
tudom,	mi	ilyenkor	a	teendő.

–	Semmit	sem	tud	arról,	hogyan	gyászolja	egy	anya	a	borját.	Ez	nem
kegyelem,	hanem	szívtelenség.

–	 Ami	 történt,	 megtörtént	 –	 szállt	 szembe	 velem	 Nevvie.	 –	 Minél
hamarabb	 elvisszük	 a	 borjút	 a	 szeme	 elől,	 annál	 hamarabb	 elfelejti	 a
történteket.

–	Sosem	 fogja	elfelejteni	a	történteket	–	 jelentettem	ki.	–	Ahogyan	én
sem.

*

Nem	sokkal	később	Thomas	magához	tért,	egészen	olyan	volt,	mint	a
régi	önmaga.	Lehordta	Nevvie-t,	amiért	a	saját	kezébe	ragadta	a	dolgok
irányítását,	diszkréten	elfeledkezve	a	 saját	 szerepéről	és	arról	a	 tényről,
hogy	beszámíthatatlan	állapotában	ő	maga	adott	rá	engedélyt.	Sírva	kért
bocsánatot	 tőlem	 és	 Jennától,	 amiért	 beengedte	 az	 életünkbe	 a
démonokat.	 Nevvie	 duzzogva	 elvonult,	 aznap	 nem	 is	 láttuk	 többet.



Gideonnal	 levettük	a	szíjakat	és	 láncokat	a	borjú	testéről,	de	a	raklapról
már	nem	próbáltuk	leemelni.	Amint	lekapcsoltam	az	áramot,	Maura	úgy
tépte	szét	a	kerítést,	mintha	szalmaszálakból	lenne,	hogy	odarohanjon	a
fiához.	 Megsimogatta	 az	 ormányával,	 a	 hátsó	 lábával.	 Még	 további	 45
percig 	 állt	 felette,	 mielőtt	 lassan	 elindult	 a	 nyírfák	 felé,	 hogy
hátrahagyja	a	halott	borjút.

Vártunk	tíz	percet,	hátha	visszatér,	de	nem	történt	semmi.
–	Oké	–	bólintottam.
Gideon	 visszaült	 a	markolóra,	 és	 nekiesett	 a	 földnek	 a	 tölgyfa	 alatt,

ahol	Maura	oly	szívesen	hűsölt.	Visszaszíjazta	a	borjú	tetemét	a	raklapra,
hogy	miután	 kimélyítette	 a	 vermet,	 beleengedhesse.	 Fogtam	 a	 lapátot,
és	elkezdtem	befedni	a	testet,	mintegy	apró	gesztusként,	mielőtt	Gideon
elterítette	a	földet	a	markolóval.

Mire	 elsimítottam	 a	 felforgatott	 földet,	 ami	 finomra	 őrölt	 kávéra
emlékeztetett,	 a	 hajam	 már	 szerteszét	 állt,	 az	 izzadságtól	 ragadt	 a
hónom	 alja,	 és	 elázott	 a	 póló	 a	 hátamon.	 Sajogtak	 a	 tagjaim	 és
kimerültem.	 Az	 elmúlt	 öt	 órában	 magamba	 fojtott	 érzelmek	 hirtelen
átcsaptak	felettem,	ledöntöttek	a	lábamról.	Zokogva	rogytam	térdre.

Gideon	 hirtelen	 ott	 termett,	 átölelt	 erős	 karjaival.	 Nagydarab	 fickó
volt,	magasabb	és	szélesebb	Thomasnál;	úgy	görnyedtem	rá,	ahogyan	az
ember	egy	hosszú	zuhanás	után	a	földhöz	préseli	az	arcát.

–	Minden	 rendben	–	 suttogta,	 pedig 	 semmi	 sem	volt	 rendben.	Nem
támaszthattam	fel	Maura	gyermekét.	–	Igaza	van.	Nem	lett	volna	szabad
elválasztanunk	a	borjától.

Hátrahúzódtam.
–	Akkor	miért	csinálta?
A	szemembe	nézett.
–	Mert	ha	magamra	hallgatok,	csak	bajba	kerülök.



Éreztem	 kezét	 a	 karomon.	 Éreztem	 verítékének	 sós	 aromáját.
Lenéztem	bőrére,	a	sötétbarna	és	fehér	kontrasztjára.

–	Gondoltam,	ez	jól	fog	jönni.	–	Grace	egy	kancsó	jeges	teát	tartott	a
kezében.

Nem	 tudtam,	 mikor	 sétált	 oda	 hozzánk;	 nem	 tudtam,	 mit	 gondol
arról,	 hogy	 a	 férje	 engem	 vigasztal.	 Nem	 csináltunk	 semmit,	 mégis
olyan	hirtelen	mozdulattal	 rebbentünk	szét,	mintha	 titkolnánk	valamit.
Megtöröltem	a	szemem	a	szoknyám	szélében,	míg	Gideon	a	kancsó	után
nyúlt.

Még	azután	 is	 a	vállamon	éreztem	Gideon	 tenyerét,	hogy	megfogta
Grace	kezét,	és	kettesben	távoztak.	Eszembe	juttatta,	ahogyan	Maura	állt
a	 borja	 felett,	 és	 próbált	 biztos	 támasz	 lenni	 a	 számára,	 amikor	 már
nyilvánvalóan	rég	elkésett.



JENNA

Ha	az	ember	gyerek,	a	legtöbben	úgy	tesznek,	mintha	észre	sem	vennék.
Az	 üzletemberek	 és	 üzletasszonyok	 nem	 néznek	 rám,	 lefoglalja	 őket,
hogy	 telefonálnak,	 SMS-eznek	 vagy	 e-mailt	 küldenek	 a	 főnöküknek.	 Az
anyák	 félrekapják	 a	 tekintetüket,	 mielőtt	 még	 belelátnának	 a	 jövőbe,
amikor	az	imádni	való	kis	hurkás	csecsemőjükből	antiszociális	tinédzser
lesz,	 aki	 egész	 nap	 zenét	 hallgat	 és	 néhány	 morgáson	 kívül	 képtelen
bármiféle	kommunikációra.	Egyedül	a	magányos	idős	hölgyek	néznek	a
szemembe,	 meg	 a	 kiskölykök,	 ha	 figyelemre	 vágynak.	 Emiatt	 könnyű
feljutni	 egy	 távolsági	 buszra	 jegyváltás	 nélkül,	 ami	 jól	 is	 van	 így	 –	 ki
engedhet	meg	magának	190	dollárt	egy	jegyre?	Csak	hozzácsapódok	egy
családhoz,	 amelyik	 képtelen	 egyben	 tartani	 a	 kisbabát,	 aki
torkaszakadtából	 üvölt,	 az	 öt	 év	 körüli	 fiút,	 aki	 még	 mindig 	 a
hüvelykujját	 szopja,	 és	 a	 kamaszt,	 aki	 olyan	 fürgén	 SMS-ezik,	mintha	 a
Galaxyje	 bármelyik	 pillanatban	 lángra	 kaphatna.	 Amikor	 szólítják	 a
bostoni	 járat	 utasait,	 a	 megtépázott	 idegzetű	 szülők	 pedig
kétségbeesetten	 próbálják	 számba	 venni	 a	 poggyászokat	 és	 a	 sarjaikat,
úgy	lépkedek	az	idősebb	lány	mellett,	mintha	a	családhoz	tartoznék.

Senki	sem	állít	meg.
Tudom,	 hogy	 a	 sofőr	 indulás	 előtt	 megszámolja	 az	 utasokat,	 ezért

sürgősen	bezárkózom	a	mosdóba.	Ott	ücsörgök,	amíg	nem	érzem,	hogy
haladunk,	 és	 Boone	 elmarad	 mögöttünk,	 mint	 egy	 rossz	 álom.	 Ezután
becsusszanok	 az	 egyik	 hátsó	 ülésre,	 ahová	 senki	 sem	 akar	 ülni	 a	 vécé
közelsége	miatt,	és	úgy	teszek,	mintha	aludnék.



Ejtsünk	néhány	szót	arról,	hogy	a	nagymamám	nem	fog	kiengedni	a
szobámból	 úgy	 hatvanéves	 koromig.	 Hagytam	 neki	 egy	 üzenetet,	 de
azért	 lekapcsolom	 a	 telefonomat,	 mert	 tényleg	 nem	 akarom	 hallani	 a
reakcióját,	amikor	majd	megtalálja.	Ha	úgy	gondolja,	hogy	az	internetes
kutatás	 tönkreteszi	 az	 életemet,	 aligha	 villanyozza	 fel	 a	 hír,	 hogy
felszálltam	 egy	 Tennessee-be	 tartó	 buszra,	 mert	 személyesen	 akarok
rátalálni	az	anyámra.

Kicsit	haragszom	 is	magamra,	 amiért	ez	eddig	nem	 jutott	 eszembe.
Talán	 az	 atyai	 pofon	 –	 ami	 egyáltalán	 nem	 vall	 olyan	 emberre,	 aki	 az
egész	napját	katatón	állapotban	tölti	–	újjáélesztett	bennem	egy	emléket.
Akárhogy	 is,	 valami	 a	 helyére	 került:	 eszembe	 jutott	 Gideon,	 és	 hogy
milyen	 fontos	 volt	 a	 számunkra	 –	 anyám	 és	 az	 én	 számomra.	 Amikor
apám	 durván	 reagált	 a	 nyakláncra,	 mintha	 áramütés	 ért	 volna,	 hogy	 a
tudatom	 mélyén	 évek	 óta	 sejtelmesen	 izzó	 neuronok	 egyetlen	 nagy
fényreklámmá	 álljanak	 össze:	 Ez	 a	 lényeg.	 Igaz,	 még	 ha	 emlékeztem	 is
Gideonra,	 ebből	 nem	 derült	 ki,	 hová	 ment	 tíz	 évvel	 korábban,	 viszont
ismertem	egy	helyet,	ahol	útközben	biztosan	megállt.

Amikor	 anyám	 eltűnt	 és	 apám	 vállalkozása	 csődbe	 ment,	 az
elefántokat	 délre,	 a	 Tennessee	 állambeli	 Hohenwaldba,	 az	 ottani
rezervátumba	 küldték.	 Csak	 annyit	 kellett	 tennem,	 hogy	 rákerestem	 a
Google-on,	már	olvashattam	is	arról,	hogy	az	ottani	vezetők	–	értesülvén
a	 New	 England	 Rezervátum	 szorult	 helyzetéről	 –	 helyet	 biztosítottak	 a
hontalanná	 vált	 állatok	 számára.	 Az	 elefántokat	 pedig 	 az	 egyetlen
megmaradt	alkalmazott	kísérte:	Gideon.

Nem	 tudom,	 a	 rezervátum	 alkalmazta-e	 őt	 az	 állatok	 további
gondozására,	 vagy	 csak	 leadta	 az	 elefántokat	 és	ment	 is	 tovább.	 Vajon
csatlakozott	 az	 anyámhoz?	 Vajon	 még	 mindig 	 egymás	 kezét
szorongatják,	amikor	azt	hiszik,	senki	sem	látja	őket?



Ez	 a	másik	 előnye	 annak,	 hogy	 a	 gyerekek	 láthatatlanok	 a	 felnőttek
számára:	elfelejtenek	odafigyelni	a	közelünkben.

Tudom,	 hogy	 hülyeség,	 de	 leginkább	 abban	 reménykedtem,	 hogy
amikor	 majd	 megtalálom	 Gideont,	 fogalma	 sem	 lesz	 róla,	 hol	 van	 a
mamám	 –	 dacára	 a	 ténynek,	 hogy	 nem	 másért	 lopakodtam	 fel	 erre	 a
buszra	 és	 húztam	össze	 annyira	 a	 pulóverem	kapucniját,	 hogy	 senki	 se
létesíthessen	 velem	 szemkontaktust,	 mert	 ezt	 akartam	 kideríteni.
Egyszerűen	 nem	 tudtam	 megbarátkozni	 a	 gondolattal,	 hogy	 anyám
önfeledt	 boldogságban	 töltötte	 az	 elmúlt	 tíz	 évet.	 Nem	 kívántam	 a
halálát	 vagy	 hogy	 nyomorúság	 legyen	 az	 élete,	 de	 nekem	 nem	 kellene
szerepelnem	a	képletben?

Ettől	 függetlenül	 a	 fejemben	 végigfuttattam	 a	 lehetséges
forgatókönyveket:

1.	 Gideon	 a	 rezervátumban	 dolgozik	 és	 az	 anyámmal	 él,	 aki	 felvett
egy	 egzotikus	 álnevet,	 mint	 a	 Mata	 Hari,	 az	 Euphonia	 Lalique	 vagy
ilyesmi,	 hogy	 rejtve	 maradhasson.	 (Megjegyzés:	 Nem	 igazán	 akarok
belegondolni,	 hogy	 mi	 elől	 rejtőzködik.	 Lehet	 az	 apám,	 a	 törvény
szigora,	 én	 –	 egyik	 sem	 olyan,	 aminek	 szívesen	 utánajárnék.)	 Gideon
természetesen	 első	 pillantásra	 felismerne,	 és	 elvinne	 az	 anyámhoz,	 aki
örömkönnyekben	 törne	ki,	 a	bocsánatomért	könyörögne,	és	elmondaná,
hogy	egy	percig 	sem	szűnt	meg	rám	gondolni.

2.	 Gideon	 már	 nem	 dolgozik	 a	 rezervátumban,	 de	 miután	 az
elefántbarátok	 közössége	 meglehetősen	 zárt,	 mindent	 tudnak	 róla.
Felbukkanok	 a	 háza	 előtt,	 anyám	 nyit	 ajtót,	 a	 továbbiakat	 lásd	 az	 első
forgatókönyv	végén.

3.	Végül	megtalálom	Gideont,	bárhol	is	legyen,	de	azt	mondja,	hogy
nagyon	 sajnálja,	 nem	 tudja,	 mi	 lett	 az	 anyámmal.	 Igen,	 valamikor
szerette.	 Igen,	 anyám	 vele	 akart	 elszökni.	 Talán	 még	 Nevvie	 halála	 is



kapcsolódik	 valahogy	 ehhez	 a	 tragikus	 szerelmi	 szálhoz,	 de	 a	 hosszú
évek	során,	amíg	én	felnőttem,	egyszerűen	eltávolodtak	egymástól,	míg
végül	anyám	őt	is	ugyanúgy	elhagyta,	mint	engem.

Természetesen	 ez	 a	 legrosszabb	 forgatókönyv	 valamennyi	 közül.
Ennél	 már	 csak	 egy	 rosszabb	 van,	 de	 ez	 annyira	 sötét,	 hogy	 épp	 csak
bekémlelek	a	résnyire	nyitott	ajtón,	azután	már	be	 is	csapom,	mielőtt	a
gondolat	megszállhatná	agyam	minden	zugát:

4.	Gideonon	keresztül	megtalálom	az	anyámat,	de	nincs	öröm,	nincs
boldog	újraegyesülés,	nincs	csoda.	Csak	a	beletörődés	és	a	lemondás	van,
ahogyan	felsóhajt:	Bár	sose	találtál	volna	meg!

Mint	mondtam,	még	csak	nem	is	gondolok	erre	a	lehetőségre,	hátha
–	amint	azt	Serenity	mondja	–	a	véletlenszerű	gondolat	olyan	energiákat
sugároz	szét	az	univerzumban,	amitől	végül	valósággá	válik.

Nem	 hinném,	 hogy	 Virgilnek	 nehezére	 esne	 rájönni,	 hová	 tűntem,
vagy	 eljutni	 arra	 a	 következtetésre,	 amire	 én:	 Gideon	 a	 kapcsolat	 az
anyámmal	–	talán	az	ok,	amiért	elszökött;	 talán	magyarázat	a	balesetre,
ami	 talán	 nem	 is	 baleset.	 Kicsit	 rosszul	 érzem	 magam,	 amiért	 nem
szóltam	 Serenitynek,	 hogy	 hová	 megyek,	 de	 hát	 abból	 él,	 hogy
másokban	olvas.	Remélem,	rájön,	hogy	feltett	szándékom	hazatérni.

Csak	nem	egyedül.

*

Bostonban,	 New	 Yorkban	 és	 Clevelandben	 is	 át	 kell	 szállni.	 Minden
megállónál	 úgy	 szállok	 le,	 hogy	 visszafojtom	 a	 lélegzetem.	 Biztosan
tudom,	 hogy	 itt	 vár	 rám	 a	 rendőr,	 aki	 majd	 hazavisz,	 bár	 ehhez	 az
kellene,	 hogy	 nagymamám	bejelentsen	mint	 eltűnt	 személyt,	 és	 lássuk
be,	nem	ez	az	erőssége.

Kikapcsolva	 tartom	a	 telefonom,	nem	akarom,	hogy	hívjon	–	 sem	ő,



sem	 Virgil,	 sem	 Serenity.	 Minden	 pályaudvaron	 a	 szokott	 rutint
követem:	 keresek	 egy	 családot,	 amelyiknek	 nem	 tűnik	 fel,	 ha
hozzácsapódom.	El-elbóbiskolok.	Különféle	játékokat	eszelek	ki:	ha	látok
három	egymást	követő	piros	kocsit	az	I–95-ösön,	akkor	anyám	örülni	fog
nekem.	 Ha	 látok	 egy	 Volkswagen-bogarat,	 mielőtt	 százig 	 számolnék,
azért	 szökött	 el,	 mert	 nem	 maradt	 más	 választása.	 Ha	 látok	 egy
halottaskocsit,	akkor	meghalt,	azért	nem	keresett	soha.

Mielőtt	bárki	kérdezné,	nem	látok	halottaskocsit.
Egy	 nappal,	 három	 órával	 és	 negyvennyolc	 perccel	 azután,	 hogy

elhagytam	 a	 New	 Hampshire-i	 Boone-t,	 a	 Tennessee-i	 Nashville
buszpályaudvarán	találom	magam,	ahol	a	hőség	olyan	erővel	hullámzik
felém,	hogy	szinte	ledönt	a	lábamról.

A	 pályaudvar	 a	 város	 közepén	 fekszik,	 meg	 is	 lep	 a	 hatalmas
nyüzsgés	 és	 zaj.	 Olyan,	 mint	 belesétálni	 egy	 migrénbe.	 Sokan
zsinórnyakkendőt	viselnek,	a	turisták	ásványvizes	üvegeiket	dédelgetik,
az	 üzletek	 előtt	 utcazenészek	 gitároznak.	 Mintha	 mindenki	 fején
cowboykalap	lenne.

Gyorsan	 visszasurranok	 a	 légkondicionált	 pályaudvarra,	 és	 keresek
egy	 térképet	 Tennessee-ről.	 Hohenwald,	 ahol	 a	 rezervátum	 fekszik,	 a
várostól	délnyugatra	található,	úgy	másfél	órányi	távolságra.	Nem	lehet
nagy	 turistalátványosság,	 ha	 még	 busz	 se	 jár	 arra.	 Annyira	 meg	 nem
vagyok	 ostoba,	 hogy	 stoppolni	 kezdjek.	 Lehet,	 hogy	 az	 utolsó
százharminc	kilométert	nehezebb	lesz	megtenni,	mint	az	első	ezret?

Egy	ideig 	ott	állok	Tennessee	falra	szegezett	hatalmas	térképe	előtt,
és	 azon	 tűnődöm,	 miért	 nem	 tanulnak	 az	 amerikai	 kölykök	 földrajzot,
akkor	talán	nekem	is	lennének	használható	ismereteim	erről	az	államról.
Végül	 veszek	 egy	 nagy	 levegőt,	 és	 kisétálok	 a	 pályaudvarról,	 be	 a
központba,	 a	 westernjelmezeket	 árusító	 üzletek	 és	 élőzenés	 éttermek



közé.	 Az	 utcákon	 mindenfelé	 autók	 és	 kisteherautók	 parkolnak.
Nézegetem	a	rendszámokat.	A	zömüket	nyilvánvalóan	kölcsönözték,	bár
néhol	 látni	 babaüléseket	 vagy	 a	 padlón	 szétszórt	 CD-ket,	 egy	 igazi
tulajdonos	nyomait.

Azután	 olvasgatni	 kezdem	 az	 ütközőkre	 ragasztott	 matricákat.	 Sok
nem	 lep	 meg	 („Büszke	 amerikai,	 Isten	 kegyelméből	 déli”),	 másoktól
viszont	 a	 gyomrom	 is	 felfordul	 („Védd	 a	 szarvasokat	 –	 vadássz	 inkább
buzikra”).	Keresem	a	jeleket	és	nyomokat,	ahogyan	Virgil	tenné.	Bármit,
ami	arról	a	családról	árulkodik,	akié	a	kocsi.

Végül	 az	 egyik	 kisteherautón	 ilyen	 matricát	 találok:	 „EGY
KITÜNTETETT	 COLUMBIAI	 DIÁK	 ANYJA	 VAGYOK!”	 Kétszeresen	 is
telitalálat:	 elrejtőzhetek	 a	 platón,	 és	 Hohenwaldig 	 –	 legalábbis	 a
pályaudvar	 térképe	 szerint	 –	 Columbia	 városán	 keresztül	 vezet	 az	 út.
Felteszem	 a	 lábam	 a	 hátsó	 lökhárítóra,	 hogy	 átlendüljek	 a	 hátfalon	 és
meglapuljak	a	platón,	amikor	majd	senki	sem	néz	ide.

–	Te	meg	mit	csinálsz?
Annyira	 lefoglal	 a	 járókelők	 figyelése,	 hogy	 nem	 veszem	 észre	 a

kisfiút,	 aki	 mögém	 lopódzik.	 Talán	 hétéves	 lehet.	 Annyi	 tejfogát
elvesztette	már,	hogy	a	maradék	 leginkább	a	 temetők	csorba	sírköveire
emlékeztet.

Leguggolok,	 hogy	 felidézzem,	 amit	 az	 elmúlt	 években
gyerekcsőszként	tanultam.

–	Bújócskázom.	Akarsz	játszani?
Bólint.
–	 Oké,	 de	 akkor	 meg	 kell	 őrizned	 egy	 titkot.	 Képes	 vagy	 rá?	 Nem

mondod	el	a	mamádnak	és	a	papádnak,	hogy	hová	bújtam?
A	fiú	lelkesen,	teljes	átéléssel	bólogat.
–	Azután	majd	jöhetek	én?



–	Hát	persze.	–	Felhúzom	magam	a	platóra.
–	 Brian!	 –	 kiált	 egy	 nő,	 aki	 fújtatva	 bukkan	 fel	 a	 sarkon,	 nyomában

egy	duzzogó,	karba	tett	kezű	kamaszlánnyal.	–	Azonnal	gyere	ide!
A	fémplató	olyan	forró,	mint	a	Nap	felszíne.	Szó	szerint	érzem,	ahogy

a	 bőröm	 felhólyagzik	 a	 tenyeremen	 és	 a	 lábamon.	 Felemelem	 a	 fejem,
hogy	 még	 egyszer	 Brian	 szemébe	 nézzek,	 miközben	 összepréselt
ajkaimhoz	emelem	mutatóujjam.

Az	 anyja	 közelebb	 ér,	 ezért	 lefekszem,	 összefonom	 magam	 előtt	 a
karom	és	még	a	lélegzetem	is	visszatartom.

–	Most	én	jövök	–	hallom	Briant.
–	Kihez	beszélsz?	–	tudakolja	az	anyja.
–	Az	új	barátomhoz.
–	 Mit	 mondtam	 neked	 a	 hazudozásról?	 –	 kérdi	 szigorúan	 az	 anya,

miközben	kinyitja	a	kocsi	ajtaját.
Sajnálom	Briant	–	nemcsak	hogy	az	anyja	nem	hisz	neki,	de	én	sem

fogok	vele	bújócskázni.	Mire	ő	jönne,	már	rég 	messze	járok.
Valaki	odabent	elhúzza	a	hátsó	ablakot,	hogy	bejöjjön	egy	kis	levegő.

Az	 ablakon	 keresztül	 meghallom	 a	 rádiót,	 amint	 Brian,	 a	 nővére	 és	 a
mamája	 nekivágnak	 az	 országútnak,	 remélhetőleg	 a	 tennessee-i
Columbia	felé.	Lehunyom	a	szemem	a	vakító	napfényben,	és	elképzelem,
hogy	a	tengerparton	fekszem,	nem	egy	fémlapon.

A	 hozzám	 beszűrődő	 zenék	 vagy	 egy	 ehhez	 hasonló	 teherautóról
szólnak,	 vagy	 az	 aranyszívű	 lányokról,	 akik	 valami	 rosszat	 csináltak.
Nekem	 minden	 szám	 teljesen	 egyforma.	 Anyám	 az	 allergiával	 határos
módon	irtózott	a	bendzsó	hangjától,	és	emlékszem,	lekapcsolta	a	rádiót,
valahányszor	egy	énekes	kicsit	 is	hajlítgatni	próbálta	a	hangját.	Valaki,
aki	 ennyire	 utálja	 a	 countryt,	miért	 választana	magának	 ilyen	 otthont?
Vagy	éppen	ezt	az	utálatot	használja	fedezékként,	abból	kiindulva,	hogy



a	countryzene	fellegvárában	biztosan	nem	keresné	őt	senki?
Ahogyan	a	platón	zötykölődöm,	arra	gondolok:
1.	A	bendzsónak	tök	jó	a	hangja.
2.	Az	emberek	változhatnak.



ALICE

Tényleg	nem	túlzás	azt	állítani,	hogy	az	elefántok	párzása	csupa	muzsika
és	tánc.

Miként	 az	 állati	 kommunikáció	 minden	 formájában,	 a	 hangokhoz
gesztusok	is	társulnak.	Az	átlagos	napokon	például	a	mátriárka	kiadja	a
gyerünk	 parancsot,	 miközben	 testével	 beáll	 abba	 az	 irányba,	 amerre	 a
csordát	vezetni	akarja.

A	párosodás	hangjai	valamivel	bonyolultabbak.	A	vadonban	hallani	a
megvadult	 bikák	 lüktető	 torokhangját,	 várható	 módon	 mélyen	 és
fenyegetően	 –	 mint	 amikor	 a	 hormonok	 megfeszített	 húrjait
megpengetik	 egy	 elfojtott	 indulatokkal	 teli	 bőgőn.	 A	 hímek	 akkor
hallatják	 ezt	 a	 hangot,	 amikor	 kihívnak	maguk	 ellen	 egy	másik	 hímet,
amikor	 készületlenül	 éri	 őket	 egy	 jármű	 közeledése,	 és	 amikor	 párt
keresnek	maguknak.	 A	 hang	 elefántról	 elefántra	 változik,	 kíséretében	 a
füllengetéssel	és	gyakran	a	vizelet	szivárgásával.

Amikor	a	felpörgött	elefánt	hangot	ad	vágyának,	a	nőstényekből	álló
csorda	kórusban	felel,	hogy	ne	csupán	a	társalgást	kezdeményező	hímet
vonzza	 oda,	 de	 az	 összes	 környékbeli	 agglegényt	 is.	 A	 tüzelő
nőstényeknek	 így	 esélye	 nyílik	 kiválasztani	 a	 legvonzóbb	 hímet,	 s	 ez
alatt	 nem	 a	 legjobban	 fésült	 állatot	 kell	 érteni,	 hanem	 az	 olyan
egészséges,	ivarérett	elefántokat,	akiknek	a	legjobbak	a	túlélési	esélyei.	A
nőstény,	 ha	 nem	 tetszik	 neki	 egy	 adott	 hím,	 még	 akkor	 is
meggondolhatja	magát,	ha	az	már	elkezdte	meghágni.	Persze	ehhez	az
kell,	hogy	legyen	egy	jobb	választás.



Ennek	érdekében	a	nőstény	már	napokkal	a	 tüzelés	előtt	üzekedésre
felszólító	hangokat	hallat,	elég 	erőteljesen	ahhoz,	hogy	minél	több	bikát
értesítsen	 az	 igényeiről,	 ezáltal	 még	 nagyobb	 választékot	 biztosítson
magának	a	párzáshoz.	Amikor	végül	engedi	magát	meghágni,	valóságos
párzási	éneket	ad	elő.	Ellentétben	a	feltüzelt	bikák	bőgésével	ez	lírikus	és
ismétlődő,	szinte	doromboló	hang,	ami	gyorsan	feltör,	majd	el	 is	hal.	A
nőstény	 zajosan	 csapdossa	 a	 füleit,	 váladékot	 bocsát	 ki	 a
halántékmirigyéből.	Párzás	után	a	család	többi	nőtagja	is	bekapcsolódik
a	 nászénekbe:	 üvöltések	 és	 tülkölések	 egész	 szimfóniája	 kerekedik,
ahogyan	 más	 izgalmas	 társasági	 eseményeknél	 –	 születéseknél,
újraegyesüléseknél	–	szokás.

Egy	 másik	 példa	 az	 állatok	 világából:	 tudjuk,	 hogy	 amikor	 a	 hím
bálnák	énekelnek,	azok	kapják	meg	a	nőstényeket,	akik	a	legösszetettebb
zeneművel	állnak	elő.	Az	elefántok	körében	ez	éppen	fordítva	működik:	a
feltüzelt	 bika	 bárkit	 megkaphat,	 hiszen	 itt	 a	 nőstények	 énekelnek,
mégpedig 	 biológiai	 szükségszerűségből.	 A	 nőstény	 elefánt	 csak	 hat
napig 	 tüzel,	 és	 a	 legközelebbi	 alkalmas	 hímegyed	 talán	 tőle
kilométerekre	 legel.	 Ilyen	 távolságból	 a	 feromonok	 már	 nem	 hatnak,
ezért	más	módon	kell	magához	vonzania	a	potenciális	jelölteket.

Bizonyított	 tény,	 hogy	 a	 bálnák	 éneke	 nemzedékről	 nemzedékre
öröklődik,	és	a	világ 	valamennyi	óceánjában	létezik.	Sokat	tűnődtem,	ez
igaz	 lehet-e	 az	 elefántokra	 is.	 Talán	 az	 elefántborjak	 a	 párzási	 időszak
alatt	ezt	az	éneket	is	megtanulják	az	idősebb	nőstényektől,	hogy	amikor
majd	 eljön	 az	 ő	 idejük,	 magukhoz	 tudják	 vonzani	 a	 legerősebb,
legádázabb	 hímeket.	 Ily	módon	 a	 lányok	 akár	 tanulhatnak	 is	 az	 anyjuk
hibáiból.	



SERENITY

Elmondom,	 amiről	 eddig 	 nem	 beszéltem:	 egyszer,	 még	 a	 karrierem
csúcsán,	 elveszítettem	 a	 képességemet	 arra,	 hogy	 kommunikáljak	 a
szellemekkel.

Egy	 főiskolás	 lánynak	 tartottam	 szeánszot,	 aki	 halott	 apjával	 akarta
felvenni	 a	 kapcsolatot.	 Magával	 hozta	 az	 anyját	 is,	 és	 mindketten
bekapcsolták	 a	 maguk	 diktafonját,	 hogy	 később	 vissza	 tudják	 játszani,
ami	 a	 szeánszon	 történt.	 Másfél	 órán	 keresztül	 ismételgettem	 a	 férfi
nevét,	küszködve	próbáltam	felvenni	vele	a	kapcsolatot,	de	egyedül	az	a
gondolat	ötlött	fel	bennem,	hogy	megölte	magát	egy	puskával.

Ezt	leszámítva:	néma	csend.
Pontosan	 úgy,	 ahogy	 manapság,	 ha	 kapcsolatba	 akarok	 lépni	 a

holtakkal.
Rettenetesen	 éreztem	 magam.	 Az	 a	 két	 nő	 kilencvenpercnyi

semmiért	 fizetett.	 Bár	 előre	 megmondtam,	 hogy	 nincs	 visszafizetési
garancia,	 médiumként	 még	 sosem	 éreztem	 magam	 ennyire
tehetetlennek.	Jobb	híján	bocsánatot	kértem.

A	 fejleménytől	 felzaklatott	 lány	 könnyekben	 tört	 ki,	 majd	megkért,
hogy	használhassa	a	mosdót.	Amint	kiment,	anyja	–	aki	szinte	egész	idő
alatt	hallgatott	–	beszélni	kezdett	nekem	a	férjéről,	és	elárult	egy	titkot,
amiről	a	lánya	nem	tudott.

A	 férfi	 csakugyan	öngyilkos	 lett	 egy	vadászpuskával.	 Észak-Karolina
egyik	 legismertebb	 kosáredzője	 volt,	 aki	 viszonyt	 folytatott	 az	 egyik
fiúval	 a	 csapatából.	 Amikor	 a	 felesége	 rájött,	 kijelentette,	 hogy	 el	 akar



válni,	 és	 hogy	 tönkre	 fogja	 tenni	 a	 karrierjét,	 hacsak	 nem	 fizet	 neki
eleget	 ahhoz,	 hogy	 hallgasson.	 A	 férfi	 nem	 állt	 kötélnek,	 azt	 mondta,
őszintén	 szereti	 a	 fiút.	 A	 nő	 erre	 közölte,	 hogy	 megtarthatja	 a
szívszerelmét,	de	minden	centet	kiperel	tőle,	és	kiteregeti	a	nyilvánosság
előtt,	amit	vele	tett.	Fizesse	meg	a	szerelem	árát,	tette	hozzá.

A	férfi	erre	lement	a	pincébe	és	kiloccsantotta	az	agyát.
A	 temetésen,	 amikor	 végső	 búcsút	 vett	 a	 férjétől,	 az	 asszony	 azt

mondta:	 Te	 rohadt	 szemétláda!	 Ne	 hidd,	 hogy	 megbocsátok	 neked,	 csak	 mert
meghaltál.	Örülök,	hogy	megszabadultam	tőled.

Két	 nappal	 később	 a	 lánya	 felhívott	 azzal,	 hogy	 nagyon	 különös
dolog	történt.	Az	általa	készített	felvételen	egy	árva	hang	se	hallatszott.
Noha	 a	 szeánsz	 alatt	 többször	 is	 szót	 váltottunk	 egymással,	 a	 szalagon
csak	 statikus	 zajt	 lehetett	 hallani.	 S	 ami	 még	 furább:	 az	 anyja	 által
készített	másik	felvétel	is	pontosan	így	sikerült.

Számomra	 egyértelmű	 volt:	 a	 halott	 férfi	 a	 temetésen	 tisztán	 és
érthetően	 hallotta	 az	 asszonyt,	 akit	 a	 szaván	 is	 fogott.	 Ha	 nem	 akart
hallani	róla,	hát	ő	távol	maradt	tőle.	Mindörökre.

A	 szellemekkel	 folytatott	 kommunikáció	 mindig 	 párbeszéd.	 Két	 fél
kell	hozzá.	Ha	 erősen	próbálkozunk,	de	mégsem	 sikerül,	 annak	 éppúgy
oka	 lehet	 a	 szellem,	 aki	 nem	 akar	 kommunikálni,	 mint	 a	 médium,	 aki
nem	tud.

*

–	 Ez	 nem	olyan,	mint	 a	 vízcsap	 –	 csattanok	 fel,	miközben	 újra	 nő	 a
távolság	 köztem	 és	 Virgil	 között.	 –	 Nem	 lehet	 csak	 úgy	 megnyitni	 és
elzárni.

A	Gordon-féle	terménypiac	előtt	állunk,	ahol	próbáljuk	feldolgozni	a
nemrég	kapott	 információt:	Grace	Cartwright	öngyilkosságát.	Meg	kell



mondjam,	nem	számítottam	erre,	de	Virgil	 szerint	ez	 is	 a	kirakós	 játék
fontos	eleme.

–	 Akkor	 foglaljuk	 össze	 –	 őrzi	 meg	 a	 higgadtságát.	 –	 Azt	 mondom,
kész	vagyok	elismerni,	hogy	ez	az	egész	 szelleműzés	nem	 légből	kapott
baromság.	 Azt	 mondom,	 kész	 vagyok	 rá,	 hogy	 adjunk	 egy	 esélyt	 a…
képességének.	Erre	maga	meg	sem	próbálja?

–	Oké	–	sóhajtok	fel	elcsigázottan.	Nekidőlök	a	kocsim	lökhárítójának,
hogy	 lerázzam	 a	 vállam	 és	 a	 karom,	 ahogyan	 az	 úszók	 szokták	 a
startkőnél.	Azután	behunyom	a	szemem.

–	Itt	akarja	csinálni?	–	szakít	félbe	Virgil.
Résnyire	nyitom	a	szemem.
–	Nem	ezt	akarta?
Elvörösödik.
–	 Azt	 hittem,	 kell	 hozzá	 valami…	 nem	 is	 tudom.	 Egy	 sátor	 vagy

ilyesmi.
–	Kristálygömb	és	tealevelek	nélkül	is	elvagyok,	kösz	–	közlöm	száraz

hangon.
Ahogy	 Jennának,	 úgy	Virgilnek	 sem	 vallottam	még	 be,	 hogy	 többé

nem	 tudok	 beszélni	 a	 szellemekkel.	 Elhitetem	velük,	 hogy	nem	 csupán
szerencsénk	 volt,	 amikor	 belebotlottunk	 Alice	 tárcájába	 és	megtaláltuk
azt	 a	 nyakláncot	 a	 régi	 rezervátumban,	 hanem	 a	 különleges
„képességeimet”	csillogtattam	meg.

Talán	még	önmagamat	is	sikerült	meggyőznöm	erről.	Mindenesetre
lehunyom	a	szemem,	és	arra	gondolok:	Grace.	Grace,	kérlek,	szólj	hozzám!

Azelőtt	mindig 	így	csináltam.
Nem	 kapok	 választ.	 Csak	 a	 statikus	 zajt	 hallani,	 mint	 amikor

kapcsolatba	 próbáltam	 kerülni	 az	 észak-karolinai	 kosáredzővel,	 aki
megölte	magát.



Vetek	egy	pillantást	Virgilre.
–	 Van	 valami?	 –	 A	 telefonját	 nyomkodja,	 próbál	 rákeresni	 Gideon

Cartwright	tennessee-i	tartózkodási	helyére.
–	Semmi,	de	a	helyében	én	is	új	nevet	vettem	volna	fel.
–	Még	én	sem	jutottam	semmire	–	ismerem	be	az	igazsághoz	híven.
–	Hát	talán	csinálja…	másképp.
Csípőre	teszem	a	kezem.
–	 Megmondom	 én	 magának,	 hogyan	 végezze	 a	 munkáját?	 Az

öngyilkosokkal	néha	ilyen.
–	Néha	milyen?
–	 Néha	 túlságosan	 szégyenkeznek	 amiatt,	 amit	 tettek.	 –	 Az

öngyilkosok	 szinte	 mindig 	 itt	 ragadnak	 ezen	 a	 földön,	 vagy	 mert
kétségbeesetten	 próbálnak	 bocsánatot	 kérni	 a	 szeretteiktől,	 vagy	 mert
túlságosan	gyötri	őket	a	bűntudat.

Amiről	 újra	 eszembe	 jut	 Alice	 Metcalf.	 Talán	 azért	 nem	 tudok
kapcsolatba	lépni	vele,	mert	Grace-hez	hasonlóan	ő	is	megölte	magát.

Azonnal	 félrehessegetem	 a	 gondolatot.	 Hagytam,	 hogy	 Virgil
elvárásai	utat	 találjanak	a	 fejembe.	Amiért	nem	tudok	kapcsolatba	 lépni
Alice-szel	 (vagy	 bármely	 más	 potenciális	 szellemmel,	 ami	 azt	 illeti),
annak	messze	több	köze	van	hozzám,	mint	hozzájuk.

–	 Később	 majd	 még	 megpróbálom	 –	 hazudok.	 –	 Amúgy	 mit	 akar
megtudni	Grace-től?

–	Hogy	miért	ment	Tennessee-be	–	feleli.	–	Tudni	akarom,	hogy	egy
boldog	házasságban	élő	asszony,	akinek	biztos	állása	és	családja	van	New
Hampshire-ben,	miért	 utazik	 le	 délre,	 tömi	meg	 kövekkel	 a	 zsebeit,	 és
sétál	bele	egy	tóba.

–	Talán	mert	nem	boldog	házasságban	élő	asszony.
–	 Köszöntsék	 tapssal	 a	 nyertesünket	 –	 fintorodik	 el	 Virgil.	 –



Megtudja,	hogy	a	férje	valaki	mással	kefél.	Maga	mit	csinál?
–	 Áldásnak	 és	 isteni	 kegynek	 tekintem,	 hogy	 életemben	 legalább

egyszer	engem	is	oltárhoz	vezetett	valaki?
Virgil	felsóhajt.
–	Nem.	Vagy	konfrontálódik,	vagy	elmenekül.
Kibontom	a	gondolatot.
–	 És	 ha	 Gideon	 válni	 akart,	 de	 Grace	 nemet	 mondott?	 Ha	 a	 férfi

végzett	vele,	azután	öngyilkosságnak	állította	be?
–	 A	 hatósági	 szakértő	 legkésőbb	 a	 boncolásnál	 rájött	 volna,	 hogy

emberölés	történt,	nem	öngyilkosság.
–	 Igazán?	 Bennem	 valamiért	 az	 a	 benyomás	 támadt,	 hogy	 a

hatóságok	 nem	 mindig 	 állnak	 a	 helyzet	 magaslatán,	 ha	 meg	 kell
állapítani	egy	halál	okát.

Virgil	elengedi	füle	mellett	a	csipkelődésemet.
–	És	ha	Gideon	meg	akarta	szöktetni	Alice-t,	Thomas	meg	rájött	erre?
–	Maga	vitette	be	Thomast	a	pszichiátriára,	mielőtt	még	Alice	eltűnt

volna	a	kórházból.
–	 Attól	 még	 korábban	 összeveszhettek	 annyira,	 hogy	 Alice

elmeneküljön	 a	 rezervátumba.	 Nevvie	 Ruehl	 talán	 csak	 rosszkor	 volt
rossz	 helyen.	 Próbálta	 megállítani	 Thomast,	 ehelyett	 az	 állította	 le	 őt.
Közben	 Alice	 addig 	 rohant,	 amíg	 beverte	 a	 fejét	 egy	 ágba,	 és
kilométerekre	 tőlük	elájult.	Gideon	bement	hozzá	a	kórházba,	és	együtt
kidolgozták	a	tervet,	hogyan	szökhetnek	el	a	felbőszült	férj	elől.	Tudjuk,
hogy	Gideon	 kísérte	 az	 elefántokat	 új	 otthonukba.	 Alice	 talán	 korábban
kereket	oldott,	és	ott	találkoztak.

Lenyűgözve	teszem	karba	a	kezem.
–	Briliáns	levezetés.
–	Hacsak	nem	másként	történt	–	tűnődik	el	Virgil.	–	Mondjuk,	Gideon



közölte	Grace-szel,	 hogy	 válni	 akar,	mert	Alice-t	 szereti.	 Grace	magába
roskadt	 és	 öngyilkos	 lett.	 A	 Grace	 halála	 miatt	 érzett	 bűntudat
meghátrálásra	 késztette	 Alice-t,	 Gideon	 azonban	 nem	 mondott	 le	 róla
ilyen	könnyen.	Nem	hagyta,	hogy	máshol	másvalakivel	legyen	boldog.

Végiggondolom	 a	 dolgot.	 Gideon	 elmehetett	 a	 kórházba	 és
meggyőzhette	róla,	hogy	a	gyereke	veszélyben	forog	–	vagy	hazudhatott
neki	valami	mást,	aminek	hatására	eljött	vele.	Nem	vagyok	kezdő,	nézem
az	 Esküdt	 ellenségeket.	 Annyi	 gyilkosság	 történik,	 csak	 mert	 az	 áldozat
megbízik	 a	 fickóban,	 aki	 bekopogtat	 hozzá,	 a	 segítségét	 kéri	 vagy
felajánl	egy	fuvart.

–	Akkor	végül	is	hogyan	halt	meg	Nevvie?
–	Gideon	megölte.
–	Miért	ölte	volna	meg	az	anyósát?	–	kérdezem.
–	Most	viccel?	Nem	ez	minden	férfi	vágyálma?	Ha	Nevvie	megtudta,

hogy	 Gideon	 és	 Alice	 lefekszenek	 egymással,	 alighanem	 ő	 kezdte	 az
egész	veszekedést.

–	 Vagy	 nem	 is	 szólt	 Gideonnak.	 Talán	 rátámadt	 Alice-re,	 az	 meg
elrohant,	 hogy	 mentse	 a	 bőrét,	 de	 közben	 elájult.	 –	 Vetek	 rá	 egy
pillantást.	–	Ahogy	Jenna	mindvégig 	mondta.

–	Ne	nézzen	rám	így	–	horkan	fel	Virgil.
–	Fel	kéne	hívnia.	Talán	többre	is	emlékszik	Gideonnal	és	az	anyjával

kapcsolatban.
–	 Nincs	 szükségünk	 Jenna	 segítségére.	 Csak	 el	 kell	 mennünk

Nashville-be,	hogy…
–	Nem	tehetjük	meg	vele,	hogy	itt	hagyjuk.
Egy	pillanatra	úgy	tűnik,	Virgil	vitába	fog	szállni	ezzel,	azután	csak

a	telefonjáért	nyúl,	és	a	kijelzőre	mered.
–	Tudja	a	számát?



Egyszer	 hívtam,	 de	 otthonról,	 nem	 a	 mobilomról.	 Nincs	 meg	 a
száma,	viszont	Virgillel	ellentétben	tudom,	hogy	hol	keressem.

A	 lakásomhoz	 hajtunk.	 Vágyakozó	 pillantást	 vet	 a	 bár	 felé,	 ahogy
felsietünk	a	lépcsőn.

–	Hogy	tud	ellenállni?	–	mormolja.	–	Mintha	egy	kínai	étterem	felett
lakna.

Megáll	 az	 ajtóban,	 amíg	 beletúrok	 az	 étkezőasztalon	 gyűlő
levélszemétbe,	hogy	előássam	a	vendégkönyvet.	Természetesen	Jennáé	a
legutolsó	bejegyzés.

–	Akár	be	is	jöhet	–	jegyzem	meg.
Egy	további	percbe	kerül,	amíg	megtalálom	a	telefont,	ami	a	konyhai

pulton,	egy	 törlőkendő	alatt	 lapul.	Felveszem,	és	beütöm	Jenna	számát,
de	nem	úgy	tűnik,	mintha	lenne	vonal.

Virgil	 azt	 a	 kandallópárkányon	 álló	 fotót	 vizsgálgatja,	 amelyiken
beékelődöm	George	és	Barbara	Bush	közé.

–	 Rendes	magától,	 hogy	 leereszkedik	 az	 olyanokhoz,	mint	 Jenna	 és
én.

–	 Akkoriban	 egészen	 más	 ember	 voltam.	 Amúgy	 meg	 nem	 olyan
nagy	buli	ünnepelt	hírességnek	 lenni.	A	képen	nem	látszik,	de	az	elnök
közben	is	a	fenekemet	fogdosta.

–	Lehetett	volna	rosszabb	–	von	vállat	Virgil.	–	Lehetett	volna	Barbara
is.

Újrapróbálom	Jenna	számát,	de	semmi.
–	 Fura.	 Van	 valami	 a	 vonallal.	 –	 Virgilhez	 fordulok,	 aki	 előhúzza

zsebéből	a	mobilját.
–	Majd	én	–	ajánlkozik.
–	Ne	fáradjon!	Itt	csak	akkor	van	térerő,	ha	alufóliát	húzok	a	fejemre

és	kiállok	a	tűzlétrára.	Ezért	szeretek	vidéken	élni.



–	Használhatnánk	a	telefont	a	bárban	–	veti	fel	Virgil.
–	 Felejtse	 el.	 –	 Elképzelem	 magam,	 ahogy	 próbálom	 lehámozni	 az

ujjait	a	whiskysüvegről.	–	Utcai	járőr	volt,	mielőtt	nyomozó	lett,	nem?
–	De.
Magamhoz	veszem	a	vendégkönyvet.
–	Akkor	mutassa	az	utat	a	Greenleaf	Street	felé.

*

A	 környék,	 ahol	 Jenna	 lakik,	 éppen	 olyan,	 mint	 száz	 másik:
takarosra	nyírt	pázsitok,	vörös	és	fekete	zsalukkal	tagolt	homlokzatok,
láthatatlan	kerítések	mögött	ugató	kutyák.	Kiskölykök	bringáznak	fel-
alá	a	járdán,	ahogy	leállok	a	padka	mellé.

Virgil	vet	egy	pillantást	Jenna	házának	előkertjére.
–	Az	otthona	sokat	elárul	egy	emberről	–	tűnődik.
–	Mint	például?
–	Hát…	tudja.	A	zászló	azt	jelenti,	hogy	konzervatív.	Ha	Priust	vezet,

akkor	 inkább	 liberális.	 Az	 esetek	 többségében	 semmit	 sem	 jelent,	 de
azért	érdekes	terület.

–	 Úgy	 hangzik,	 mint	 amikor	 én	 olvasok	 a	 nyomokból.	 Remélem,
legalább	olyan	megbízható	is.

–	Nos,	ami	azt	illeti…	A	lényeg,	hogy	nem	erre	számítottam	Jennától.
Túlságosan	is	steril,	ha	érti,	mire	gondolok.

Értem.	Az	utcát	lezáró	körforgalom,	a	makulátlan	otthonok,	a	járdán
sorakozó	 szemetesek,	 a	 családokra	 jutó	 2,4	 gyermek	 –	 olyan	 az	 egész,
mint	 A	 stepfordi	 feleségekben{13}.	 Van	 Jennában	 valami	 nyugtalanító
vadság,	valami	nyers	erő,	ami	nem	illik	ide.

–	Hogy	is	hívják	a	nagymamát?	–	kérdezem	Virgilt.
–	 Honnan	 a	 fenéből	 tudjam?	 –	 kérdez	 vissza.	 –	 Nem	 mintha



számítana,	napközben	úgyis	dolgozik.
–	Akkor	jobb	lesz,	ha	itt	marad	–	javaslom.
–	Miért	is?
–	 Mert	 kisebb	 az	 esélye,	 hogy	 Jenna	 az	 arcomra	 vágja	 az	 ajtót,	 ha

maga	nincs	velem.
Virgil	talán	idegesítő	alak,	de	nem	ostoba.	Lebukik	az	ülésen.
–	Tőlem…
Egyedül	 kaptatok	 fel	 a	 kikövezett	 ösvényen	 a	 bejárati	 ajtóhoz.

Mályvaszínű,	rajta	kis	fából	faragott	szívvel,	amelyre	az	ÜDV,	JÓBARÁT
szavakat	festették.	Becsengetek,	és	az	ajtó	egy	pillanattal	később	magától
kitárul.

Legalábbis	 ezt	 gondolom,	 míg	 meg	 nem	 látom	 az	 előttem	 álló
aprócska	 kölyköt,	 aki	 az	 ujját	 szopja.	 Talán	 három	 lehet.	 Nem	 igazán
értek	 az	 ilyen	 törpékhez,	 számomra	 leginkább	 a	 rágcsálókra
emlékeztetnek,	 ahogyan	 kikezdik	 az	 ember	 legjobb	 cipőjét,	 és
mindenfelé	 morzsákat	 meg	 potyadékot	 hagynak	 maguk	 után.	 Teljesen
megdöbbent	 a	 felismerés,	 hogy	 Jennának	 lehet	 egy	 testvére	 (aki
szemlátomást	 azután	 született,	 hogy	 odaköltözött	 a	 nagymamájához),
még	azt	se	tudom,	hogyan	köszönjek.

A	kölyök	kihúzza	hüvelykujját	a	szájából,	mint	egy	dugót	a	kádból,	s
ettől	várható	módon	megindul	a	víz.

Tüstént	megjelenik	egy	fiatal	nő,	és	felkapja	a	földről.
–	 Sajnálom	 –	 szabadkozik	 –,	 nem	 hallottam	 a	 csengőt.	 Miben

segíthetek?
Ahogy	a	kölyök	egyre	hangosabban	szirénázik,	a	végén	már	kiabálnia

kell,	s	közben	olyan	dühösen	néz	rám,	mintha	bántottam	volna	a	szeme
fényét.	Így	derítsem	ki,	kicsoda	és	mit	keres	Jenna	házában.

Előveszem	legsugárzóbb	tévés	mosolyomat.



–	 Úgy	 látom,	 rosszkor	 jöttem	 –	 mondom.	 Jó	 hangosan.	 –	 Jennát
keresem.

–	Jennát?
–	Jenna	Matcalfot.
A	nő	a	csípőjére	ülteti	a	kölyköt.
–	Akkor	rossz	helyen	jár.
Elkezdi	 rám	 csukni	 az	 ajtót,	 de	 én	 beékelem	 a	 lábam,	 amíg

előveszem	 a	 vendégkönyvet.	 Az	 utolsó	 lapnál	 nyílik	 ki,	 ahová	 Jenna
gyerekes	betűkkel	azt	írta:	Greenleaf	Street	145,	Boone.

–	Ez	a	Greenleaf	Street	145?
–	Jó	helyen	jár	–	feleli	a	nő	–,	de	itt	nem	lakik	ilyen.
Rám	 csapja	 az	 ajtót,	míg	 én	 a	 könyvre	meredek.	 Kábultan	 ballagok

vissza	 a	 kocsihoz,	 csusszanok	 be	 az	 ülésre	 és	 dobom	 oda	 a	 könyvet
Virgilnek.

–	Átvert	–	suttogom	magam	elé.	–	Fals	címet	adott	meg.
–	Miért	tett	volna	ilyet?
Megrázom	a	fejem.
–	Nem	tudom.	Talán	hogy	ne	küldjek	neki	kéretlen	reklámot.
–	Vagy	csak	nem	bízott	magában	–	veti	fel	Virgil.	–	Egyikünkben	sem

bízik.	Tudja,	mit	 jelent	ez?	–	Kivárja,	amíg	 felé	 fordulok.	–	Egy	 lépéssel
előttünk	jár.

–	Ezt	meg	hogy	érti?
–	Elég	okos,	hogy	rájöjjön,	miért	reagált	az	apja	úgy,	ahogy.	Nyilván

tud	 az	 anyjáról	 és	 Gideonról,	 ezért	 pontosan	 azt	 teszi,	 amit	 egy	 órája
nekünk	 is	 kellett	 volna.	 –	 Átnyúl	 és	 elfordítja	 a	 slusszkulcsot.	 –
Tennessee-be	megyünk,	és	egy	százast	rá,	hogy	Jenna	már	ott	van.



ALICE

Belehalni	 a	 gyászba	 talán	 a	 legnemesebb	 áldozat,	 ám	 evolúciós
szempontból	 nem	 kívánatos.	 Ha	 a	 gyász	mindig 	 ilyen	 hatással	 járna,	 a
fajok	egyszerűen	kipusztulnának,	ami	persze	nem	jelenti	azt,	hogy	nem
történnek	 ilyen	 esetek.	 Ismertem	 egy	 lovat,	 amelyik	 olyan	 váratlanul
halt	meg,	hogy	istállótársa	nem	sokkal	később	követte.	Két	delfin	párban
dolgozott	egy	vidámparkban;	amikor	a	nőstény	kimúlt,	a	hím	heteken	át
csukott	szemmel	úszott	körbe-körbe.

Miután	 a	 borja	 elpusztult,	 Maura	 arcáról	 lesírt	 a	 fájdalom,	 ez
tükröződött	 még	 a	 mozgásán	 is,	 mintha	 a	 puszta	 levegő	 érintése
elviselhetetlen	kínokat	 okozna	neki.	 Elszigetelte	magát	 a	 sír	 közelében;
éjjelente	 nem	 jött	 be	 az	 istállóba.	 A	 családja	 körében	 nem	 találhatott
vigaszt,	és	más	sem	akadt,	aki	visszahozta	volna	az	élők	világába.

Csak	én	tökéltem	el	magamban,	hogy	nem	engedem	áldozatul	esni	a
tulajdon	bánatának.

Gideon	 felszerelte	 a	 kerítésre	 azt	 az	 óriási	 seprűt,	 amit	 a
köztisztasági	 vállalattól	 kaptunk,	 miután	 beszereztek	 egy	 utcaseprő
gépet.	 Azelőtt	 Maura	 kéjes	 élvezettel	 dörgölőzött	 volna	 hozzá,	 most
azonban	pillantásra	se	méltatta.	Grace	a	kedvenc	ételeivel,	vörös	szőlővel
és	 görögdinnyével	 próbálta	 felvidítani,	 de	 ő	 felhagyott	 az	 evéssel	 is.
Kiürült	 a	 tekintete,	 és	 mintha	 kisebb	 teret	 töltött	 volna	 ki,	 mint
korábban	 –	 egyre	 inkább	 Thomasra	 emlékeztetett,	 ahogyan	 a	 borjú
pusztulásának	 éjszakáján	 az	 üres	 naplóra	 meredt.	 Testben	 talán	 jelen
volt,	de	lélekben	valahol	egészen	máshol	járt.



Nevvie	 azt	 gondolta,	 beengedi	 Hestert	 a	 területre,	 hátha	 ő
megvigasztalja	 Maurát,	 de	 én	 még	 nem	 láttam	 elérkezettnek	 az	 időt.
Láttam	mátriárkákat,	akik	a	csordájuk	tagjainak	–	a	saját	vérrokonaiknak
–	 is	 nekimentek,	 ha	 túl	 közel	 merészkedtek	 élő	 borjukhoz;	 ki	 tudja,
Maura	a	gyászában	hogyan	védelmezné	halott	borját.

–	Még	nem	–	közöltem	Nevvie-vel.	 –	Majd	ha	úgy	 látom,	hogy	kész
továbblépni.

Tudományos	 szempontból	 érdekes	 volt	 megfigyelni,	 hogyan
birkózik	 meg	 egy	 elefánt	 a	 veszteséggel	 magányosan,	 a	 csorda
támogatása	 nélkül	 –	 ugyanakkor	 szívszorító	 látvány	 is.	 Órákon	 át
katalogizáltam	 Maura	 megnyilvánulásait,	 ami	 hozzátartozott	 a
munkámhoz.	 Jennát	 is	 magammal	 vittem,	 valahányszor	 Grace	 nem
tudott	rá	figyelni.	Thomast	teljesen	lefoglalta	a	munkája.

Míg 	mi,	 többiek	 továbbra	 is	mintha	 lassított	 felvételen	mozogtunk
volna,	mint	akik	bennragadtak	Maura	gyászának	erőterében,	Thomasról
újra	meg	lehetett	mintázni	a	hatékonyság	szobrát.	Akkora	lendülettel	és
céltudattal	 vetette	 magát	 a	 munkába,	 hogy	 már-már	 azt	 hittem,	 csak
hallucináltam,	 amikor	 a	 borjú	 pusztulásának	 éjszakáján	 katatón
állapotban	 találtam	 rá	 az	 íróasztalánál.	 A	 pénz,	 amit	 a	 szponzoroktól
várt,	 akiket	 izgalommal	 töltött	 el	 a	 kiselefánt	 érkezése,	 sosem	érkezett
meg,	de	ő	máris	új	utakat	keresett,	ami	kitöltötte	minden	idejét.

Ha	 őszinte	 akarok	 lenni,	 egyáltalán	 nem	 bántam,	 hogy	 minden
visszatért	 az	 unalomig	 ismert	 kerékvágásba,	 amíg 	 Thomas	 lefoglalta
magát.	 Bármit	 inkább,	 mint	 olyannak	 látni:	 összetörtnek	 és
elérhetetlennek.	Azt	 a	 Thomast	 –	 aki	 nyilván	 régebb	 óta	 létezett,	mint
ahogy	én	megismertem	–	örökre	el	akartam	felejteni.	Reméltem,	hogy	a
jelenlétem	 önmagában	 elég ;	 hogy	 amíg	mellette	 vagyok,	 ilyesmi	 soha
többé	 nem	 fordul	 elő.	 Annyira	 vigyáztam,	 nehogy	 elpattintsam	 nála	 a



húrt,	 hogy	 készséggel	 megtettem,	 amit	 csak	 akart.	 Én	 lettem	 a
legnagyobb	rajongója.

Két	 héttel	 a	 borjú	 halála	 után	 (kezdtem	 átállni	 erre	 az	 új
időszámításra)	beautóztam	a	Gordonba,	összeszedni	a	heti	rendelést,	ám
amikor	 fizetni	 akartam	 a	 hitelkártyámmal,	 a	 bank	 elutasította	 a
tranzakciót.

–	Próbálja	még	egyszer	–	javasoltam,	de	az	eredmény	nem	változott.
Bármennyire	nem	volt	államtitok,	hogy	a	 rezervátum	finanszírozási

gondokkal	 küzd,	 szégyenkezve	 oldalogtam	 el,	 hogy	 egy	 ATM-hez
hajtsak	és	készpénzt	vegyek	fel	a	fizetéshez.

Amikor	 ezzel	 próbálkoztam,	 a	 gép	 sem	 adott	 ki	 pénzt.	 SZÁMLA
ZÁROLVA,	 olvastam	 a	 kijelzőn.	 Bementem	 a	 bankba,	 és	 kértem	 a
fiókvezetőt.	Csakis	tévedésről	lehetett	szó.

–	A	férje	levette	a	pénzt	a	számláról	–	tudtam	meg.
–	Mikor?	–	kérdeztem	kábultan.
A	nő	ellenőrizte	a	számítógépen.
–	 Múlt	 csütörtökön.	 Aznap,	 amikor	 a	 második	 jelzáloghitelt

igényelte.
Égett	 az	 arcom.	 Thomas	 felesége	 voltam	 –	 hogyan	 hozhatott	 meg

egy	 ilyen	 döntést	 nélkülem?	 Hét	 elefántról	 kellett	 gondoskodnunk,
akiknek	 nem	 tudtunk	 mit	 adni,	 ha	 nem	 vittem	 haza	 a	 heti	 adagot.
Pénteken	 fizetnünk	 kellett	 a	 három	 alkalmazottnak.	 S	 amennyire
tudhattam,	nem	maradt	semmi	pénzünk.

Nem	 mentem	 vissza.	 Ehelyett	 hazasiettem,	 és	 olyan	 hirtelen
mozdulattal	 kaptam	 ki	 Jennát	 az	 ülésből,	 hogy	 sírni	 kezdett.
Berontottam	a	házba,	Thomast	 szólongattam,	de	nem	válaszolt.	Grace	a
tököt	 aprította	 az	 ázsiai	 istállóban,	 Nevvie	 a	 vadszőlőt	 metszette,	 de
egyikük	sem	látta	Thomast.



Mire	hazagyalogoltam,	Gideon	már	várt	rám.
–	Tud	valamit	ezekről	a	palántákról?	–	kérdezte.
–	Palántákról?	–	 ismételtem.	Csemetékre,	kicsinyekre	gondoltam.	És

Maurára.
–	Igen,	ezekről	a	virágokról.
–	Ne	 vegyen	 át	 semmit	 –	utasítottam.	 –	Küldje	 el	 őket.	 –	 Épp	 ekkor

Thomas	lépett	hozzánk,	miután	kinyitotta	a	kaput	egy	teherautó	előtt.
Gideon	 kezébe	 nyomtam	 a	 csecsemőt,	 és	 megragadtam	 Thomas

karját.
–	Van	egy	perced?
–	Ami	azt	illeti,	nincs	–	felelte.
–	 Szerintem	 meg	 van.	 –	 Berángattam	 az	 irodába,	 és	 magunkra

zártam	az	ajtót.	–	Mi	van	azon	a	kocsin?
–	 Orchideák	 –	 felelte	 Thomas.	 –	 Képzeld	 csak	 el!	 Lila	 orchideák	 az

ázsiai	istálló	körül,	ameddig	a	szem	ellát.	Megálmodtam.
Hozatott	 egy	 teherautóra	 való	 egzotikus	 virágot,	 teljesen

feleslegesen,	 csak	 mert	 megálmodta?	 Az	 orchideák	 nem	 is	 maradnak
meg	ebben	a	talajban.	És	nem	is	olcsók.	Pénzkidobás	az	egész.

–	 Te	 virágokat	 hozattál…	 amikor	 letiltották	 a	 hitelkártyánkat	 és	 egy
centünk	sincs	a	bankban?

Legnagyobb	döbbenetemre	Thomas	egyenesen	kivirult.
–	Ezek	nem	egyszerűen	virágok.	Ez	befektetés.	Nem	is	tudom,	eddig

miért	 nem	 jutott	 eszembe,	 Alice.	 Az	 a	 padlás	 az	 afrikai	 istálló	 felett…
Átalakítom	kilátóvá.	–	Olyan	kapkodva	beszélt,	hogy	összekuszálódtak	a
szavai,	mint	 a	 különböző	 színű	 fonalak.	 –	 Onnan	 fentről	mindent	 látni.
Az	 egész	 birtokot.	 Ha	 kinézek	 az	 ablakon,	 úgy	 érzem	 magam,	 mint	 a
világ 	 királya.	 Képzelj	 csak	 el	 tíz	 ablakot.	 Egy	 üvegfalat.	 A	 nagy
szponzorok	 onnan	 nézhetik	 majd	 az	 elefántokat.	 Vagy	 kibérelhetik	 a



helyet	a	céges	rendezvényeikre…
Nem	 volt	 rossz	 ötlet,	 csak	 rosszul	 időzített.	 Egy	 átépítési	 projektre

végképp	 nem	 maradt	 pénzünk.	 A	 működési	 költségeket	 alig 	 tudtuk
fedezni.

–	Thomas!	Ezt	nem	engedhetjük	meg	magunknak.
–	De	igen,	ha	nem	bérelünk	fel	senkit	az	építkezésre.
–	Gideonnak	nincs	rá	ideje,	hogy…
–	 Gideonnak?	 –	 nevette	 el	 magát.	 –	 Nincs	 szükségem	 Gideonra.

Egyedül	csinálom.
–	 Hogyan?	 –	 tettem	 fel	 a	 kérdést.	 –	 Semmit	 sem	 tudsz	 az

építkezésről.
Dühödten	pattant	fel.
–	Te	vagy	az,	aki	semmit	sem	tudsz	rólam.
Ahogy	 kicsörtetett	 az	 irodából,	 arra	 gondoltam,	 hogy	 ez	 mennyire

igaz.

*

Megmondtam	Gideonnak,	hogy	tévedés	történt,	vissza	kell	vinnie	az
orchideákat.	Ma	sem	tudom,	hogy	csinálta,	de	sikerült	visszaszereznie	a
pénzt,	 ami	 ment	 egyenesen	 Gordonnak,	 a	 káposztával,	 sütőtökkel	 és
túlérett	dinnyékkel	teli	 ládákért.	Thomas	mintha	észre	sem	vette	volna,
hogy	 az	 orchideák	 eltűntek;	 túlságosan	 lekötötte	 a	 munka	 az	 afrikai
istálló	 feletti	 régi	 padláson,	 virradattól	 sötétedésig 	 csak	 fűrészelt	 és
kalapácsolt.	 Mégis,	 amikor	 a	 haladásáról	 kérdeztem,	 csak	 morgott
valamit.

Talán,	 gondolkodtam	 tudományosan,	 Thomas	 így	 dolgozza	 fel	 a
gyászt.	 Talán	 azért	 veti	 bele	 magát	 a	 munkába,	 hogy	 addig 	 se	 kelljen
arra	 gondolnia,	 amit	 elveszített.	 Talán	 úgy	 rángathatom	 ki



legkönnyebben	 ebből	 az	 állapotból,	 ha	 emlékeztetem	 arra,	 ami	 még
megvan.	 Komplikált	 ételeket	 főztem	 neki,	 pedig 	 ami	 a
szakácsművészetemet	 illeti,	 igazából	 sosem	 jutottam	 túl	 a	 sajtos
makarónin.	 Uzsonnát	 csomagoltam,	 és	 kivittem	 Jennát	 az	 afrikai
istállóhoz,	hogy	Thomas	is	csatlakozhasson	hozzánk.	Végül	egy	délután
rákérdeztem	a	munkálatokra.

–	 Csak	 egyetlen	 pillantást	 –	 könyörögtem.	 –	 Nem	 mondom	 el
senkinek,	amíg	el	nem	készülsz.

Thomas	a	fejét	rázta.
–	Érdemes	lesz	kivárni	–	ígérte.
–	Segíthetnék.	Festésben	egész	jó	vagyok…
–	Egy	csomó	mindenben	jó	vagy	–	vágott	közbe,	és	megcsókolt.
Rengeteget	szexeltünk.	Miután	Jenna	lefeküdt,	Thomas	is	hazatért	az

afrikai	istállóból	és	lezuhanyozott,	azután	becsusszant	mellém	az	ágyba.
Görcsös	 igyekezettel	 öleltük	 egymást	 –	 míg 	 én	 szabadulni	 akartam
Maura	 borjának	 emlékétől,	 Thomas	 kétségbeesetten	 próbált
megkapaszkodni	 valakiben.	Mintha	nem	 is	 én	 számítottam	volna,	 csak
hogy	 legyen	 valaki,	 mégsem	 hibáztattam	 ezért,	 mert	 én	 ugyanúgy
kihasználtam,	csak	hogy	felejtsek.	Kimerülten	zuhantam	álomba,	s	mire
az	éjszaka	közepén	utána	tapogatóztam	a	takaró	alatt,	már	elment.

Azon	 a	 pikniken	 először	 viszonoztam	 a	 csókját,	 de	 a	 keze	 máris
besiklott	a	blúzom	alá,	a	melltartóm	kapcsánál	matatott.

–	Thomas	–	suttogtam.	–	Nem	vagyunk	egyedül.
Nem	 csupán	 az	 afrikai	 istálló	 árnyékában	 ücsörögtünk,	 ahol

bármelyik	 alkalmazott	 elhaladhatott	 –	 Jenna	 is	 minket	 bámult.	 Talpra
állt,	és	felénk	kacsázott,	mint	egy	minizombi.

Felnyögtem.
–	Thomas!	Elindult!



A	nyakamba	temette	az	arcát.	Tenyerével	befedte	a	mellemet.
–	Thomas	–	toltam	el	magamtól.	–	Nézd!
Bosszúsan	húzódott	el.	Szemei	szinte	feketélltek	szemüvege	mögött,

s	 bár	 egy	 szót	 sem	 szólt,	 mégis	 tisztán	 hallottam:	 Hogy	 merészeled?
Azután	 Jenna	 bebotladozott	 az	 ölébe,	 ő	 pedig 	 felkapta,	 hogy
megcsókolgassa	a	homlokát	és	az	arcát.

–	 Micsoda	 nagylány	 vagy!	 –	 Jenna	 ott	 gőgicsélt	 a	 vállán.	 Letette	 a
földre	és	 felém	mutatott.	–	Véletlen	esemény	vagy	szerzett	képesség?	–
tette	fel	a	kérdést.	–	Na,	lefuttatjuk	újra	a	kísérletet?

Felkacagtam.
–	Ennek	a	 lánynak	meg	van	pecsételve	a	sorsa,	két	 ilyen	tudós	szülő

mellett.	–	Kitártam	a	karomat.	–	Gyere	vissza	hozzám	–	hívogattam.
A	 lányomhoz	 beszéltem,	 de	 akár	 Thomasnak	 is	 könyöröghettem

volna.

*

Néhány	nappal	később,	míg	segítettem	elkészíteni	az	ázsiai	elefántok
ételét,	megkérdeztem	Grace-t,	szoktak-e	vitázni	Gideonnal.

–	Miért?	–	Tüstént	védekező	állásba	húzódott.
–	 Csak	 mert	 olyan	 jól	 kijönnek	 egymással	 –	 feleltem.	 –	 Ami	 elég

ijesztő.
Grace	ellazult.
–	Sosem	hajtja	le	a	vécéülőkét.	Az	őrületbe	kerget	vele.
–	Ha	csak	ennyi	baj	van	vele,	akkor	maga	szerintem	piszok	mázlista.	–

Felemeltem	a	 bárdot,	 félbevágtam	egy	dinnyét,	 és	 elnéztem	kicsorduló
levét.	–	Nem	szokott	titkolózni	maga	előtt?

–	Mondjuk,	nem	mondja	meg,	mit	kapok	szülinapomra?	–	Megvonta
a	vállát.	–	Dehogynem.



–	 Nem	 ilyen	 titkokra	 gondoltam.	 Még	 sosem	 érezte	 úgy,	 hogy
valamit	nem	mond	el?	 –	 Letettem	a	bárdot	 és	belenéztem	a	 szemébe.	 –
Aznap	éjjel,	amikor	meghalt	a	borjú…	látta	Thomast	az	irodájában,	igaz?

Sosem	 beszéltünk	 még	 erről,	 de	 tudtam,	 hogy	 Grace-nek	 látnia
kellett,	 ahogyan	 Thomas	 üres	 tekintettel	 és	 reszkető	 kézzel	 hintázott	 a
székében.	Tudtam,	hogy	ezért	nem	akarta	kettesben	hagyni	vele	Jennát.

Grace	félrekapta	a	tekintetét.
–	Mindenkinek	megvannak	a	maga	démonai…	–	mormolta.
Ahogyan	mondta,	 azonnal	megértettem:	 nem	először	 látta	 ilyennek

Thomast.
–	Máskor	is	megtörtént?
–	Utána	mindig 	visszatér.
Én	lehettem	az	egyetlen	ember	a	rezervátumban,	aki	nem	tudta?
–	 Azt	 mondta,	 csak	 egyszer	 volt…	 miután	 a	 szülei	 meghaltak.	 –

Kipirult	 az	 arcom.	 –	 Tudja,	 én	 azt	 hittem,	 a	 házasság	 egy	 életre	 szól.
Jóban-rosszban.	Egészségben-betegségben.	Akkor	miért	hazudna	nekem?

–	Nem	mindig 	hazugság,	ha	nem	mondunk	el	valamit.	Néha	csak	így
óvhatjuk	meg	azt,	akit	szeretünk.

Felhorkantam.
–	 Csak	 azért	 mondja,	 mert	 még	 sosem	 kellett	 a	 saját	 bőrén

tapasztalnia.
–	 Nem	 –	 felelte	 Grace	 halkan	 –,	 hanem	 mert	 én	 vagyok	 az,	 aki

titkolózik.	 –	 Gyors	 és	 gyakorlott	 mozdulatokkal	 mogyoróvajat	 kezdett
lapátolni	 a	 megfelezett	 dinnyék	 kivájt	 hasába.	 –	 Szeretek	 vigyázni	 a
lányára	–	tette	hozzá	minden	átmenet	nélkül.

–	Tudom.	Hálás	vagyok	érte.
–	Szeretek	vigyázni	a	lányára	–	ismételte	Grace	–,	mert	nekem	sosem

lehet	saját	gyermekem.



Felé	 fordultam,	 s	 abban	 a	 pillanatban	 Maurára	 emlékeztetett.	 Árny
borult	 az	 arcára,	 amit	 korábban	 is	 észrevettem,	 de	 fiatalságának	 és
bizonytalanságának	 tulajdonítottam,	 pedig 	 olyasmi	 elvesztését
gyászolta,	ami	sosem	lehetett	az	övé.

–	Még	nagyon	fiatal	–	feleltem	esetlenül.
Grace	megrázta	a	fejét.
–	 PCOS-em	 van{14}	 –	 tette	 egyértelművé.	 –	 Az	 egy	 hormonális

betegség.
–	Vannak	béranyák.	Örökbe	is	fogadhatnak.	Beszélt	már	Gideonnal	az

alternatívákról?	 –	 Csak	 meredten	 nézett,	 amiből	 megértettem:	 Gideon
nem	tudja.	Hát	ezt	titkolta	el	előle.

Grace	hirtelen	megragadta	a	karomat,	olyan	erővel,	hogy	szinte	fájt.
–	Ugye,	nem	mondja	el	neki?
–	Nem	–	ígértem	meg.
Elengedett,	 és	 felvette	 a	 kést,	 hogy	 folytassa	 a	 munkát.	 Néhány

percig 	néma	csendben	dolgoztunk,	mielőtt	Grace	újra	megszólalt.
–	 Thomas	 nem	 azért	 nem	 mondta	 el	 az	 igazat,	 mert	 nem	 szereti

eléggé.	 Túlságosan	 szereti	 ahhoz,	 hogy	 ne	 akarjon	 kockára	 tenni
mindent.

*

Aznap	éjjel,	amikor	Thomas	éjfél	után	besurrant	a	házba,	úgy	tettem,
mint	 aki	 mélyen	 alszik.	 Kivártam,	 amíg	 meghallottam	 a	 zuhany
csobogását,	 aztán	 felkeltem	 és	 kisiettem	 a	 házból,	 csendesen,	 nehogy
felébresszem	 Jennát.	 A	 sötétben,	 amíg	 hozzászokott	 a	 szemem,
elszaladtam	Grace	és	Gideon	háza	mellett,	ahol	már	nem	égtek	a	fények.
Elképzeltem	 őket,	 összebújva	 az	 ágyban,	 közöttük	 a	 mérhetetlenül	 kis
térrel,	ahogyan	testük	minden	pontja	érintkezik.



A	 feljáró	 sötétjében	 be	 kellett	 vágnom	 a	 lábszáramat,	 mielőtt
rájöttem,	 hogy	már	 elértem	 az	 ázsiai	 istálló	 túlsó	 végét.	 Nem	 akartam
felriasztani	az	elefántokat,	hogy	azután	ők	riasszanak	fel	mindenki	mást,
ezért	 némán	 osontam	 fel	 a	 lépcsőn,	 összeszorított	 fogakkal	 tűrtem	 a
fájdalmat.	Odafent	zárva	találtam	az	ajtót,	de	a	rezervátumban	egyetlen
kulcs	nyitott	minden	zárat,	így	tudtam,	hogy	be	fogok	jutni.

Legelőször	azt	vettem	észre,	hogy	Thomas	nem	beszélt	a	levegőbe:	a
holdfényben	 tényleg	 lélegzetelállító	 panoráma	 tárult	 elém.	 Bár
ablakokat	még	 nem	 szerelt	 be,	 nagyjából	 kivágta	 a	 nyílásokat	 s	 azokat
átlátszó	műanyag	 fóliával	 fedte	 be.	 Ezen	keresztül	 láttam	a	 rezervátum
minden	 hektárját,	 ahogyan	 a	 telihold	 fényében	 fürdött.	 Könnyen	 el
tudtam	 képzelni	 a	 kilátót,	 ahonnan	 a	 támogatók	 anélkül	 figyelhették
meg	 az	 itt	 élő	 állatokat,	 hogy	 azokat	 kivették	 volna	 természetes
közegükből,	ahogyan	az	állatkertek	és	cirkuszok	teszik.

Talán	 túlreagáltam	 a	 dolgot.	 Talán	 Thomas	 csak	 azt	 tette,	 amit
mondott:	próbálta	megmenteni	a	rezervátumot.	Megfordultam,	és	addig
tapogatóztam	 a	 fal	 mentén,	 amíg	 rá	 nem	 akadtam	 a	 kapcsolóra.	 A
helyiségben	szétáradt	a	fény,	hogy	egy	pillanatig 	semmit	se	lássak.

Üres	tér	nyílt	előttem.	Sem	bútorok,	sem	ládák,	sem	szerszámok,	sem
egy	darab	 fa.	A	 falakat	vakító	 fehérre	 festették,	 akárcsak	a	mennyezetet
és	 a	 padlót.	 S	 minden	 négyzetcentit	 elborítottak	 a	 betűk	 és	 számok,
amelyek	egyetlen	végtelen	ciklikus	kódban	egyesültek.

C14H19NO4C18H16N6S2C16H21NO2C3H6N2O2C189H285N55O57S.
Mintha	 egy	 sátánista	 templomba	 tévedtem	 volna,	 amelynek	 falaira

vérrel	 okkult	 jelképeket	 mázoltak.	 Elakadt	 a	 lélegzetem.	 Végtelen
ürességet	 éreztem	 magamban.	 A	 falak	 összezárultak	 körülöttem,	 a
számok	 felizzottak	 és	 egymásba	 folytak.	 Miközben	 térdre	 rogytam	 a
padlón,	rájöttem,	hogy	ez	azért	van,	mert	potyognak	a	könnyeim.



Thomas	beteg	volt.
Thomasnak	segítség	kellett.
Bár	 nem	 voltam	 pszichiáter,	 és	 sosem	 tapasztaltam	 még	 hasonlót,

számomra	nem	úgy	tűnt,	mintha	depressziós	lenne.
Sokkal	inkább…	őrült.
Felálltam	 és	 kihátráltam	 a	 szobából,	 még	 az	 ajtót	 sem	 zártam	 be.

Nem	maradt	sok	 időm.	Ahelyett,	hogy	hazamentem	volna,	a	kis	házhoz
siettem,	amelyen	Gideon	és	Grace	osztozott.	Bezörgettem	az	ajtón.	Grace
nyitotta	ki,	férfipólóban,	kócosan.

–	Alice?	Mi	a	baj?
A	férjem	klinikai	eset.	A	rezervátum	haldoklik.	Maura	elveszítette	a	borját.
Válassz	egyet.
–	 Gideon	 itt	 van?	 –	 kérdeztem,	 amikor	 jól	 tudtam,	 hogy	 igen.	Nem

mindenkinek	olyan	a	 férje,	hogy	az	éjszaka	közepén	kioson,	értelmetlen
baromságokat	 körmölni	 egy	 üres	 szoba	 mennyezetére,	 padlójára	 és
falaira.

Bokszeralsóban	jelent	meg,	csupasz	felsőtesttel,	pólóval	a	kezében.
–	Segítenie	kell.
–	Az	egyik	elefánttal	történt	valami?
Nem	válaszoltam,	csak	sarkon	fordultam,	és	visszaindultam	az	ázsiai

istálló	 felé.	 Gideon	 felzárkózott	 mellém,	 közben	 magára	 rángatta	 a
pólóját.

–	Melyik	kislány	az?
–	 Az	 elefántok	 jól	 vannak	 –	 feleltem	 reszkető	 hangon.	 Elértük	 a

feljárót.	 –	 Szeretném,	 ha	 megtenne	 valamit,	 és	 szeretném,	 ha	 nem
kérdezne	semmit.	Menni	fog?

Gideon	csak	egy	pillantást	vetett	az	arcomra,	mielőtt	bólintott.
Úgy	 indultam	 felfelé,	 mintha	 a	 vérpadra	 mennék.	 Visszatekintve:



talán	 így	 is	 volt.	 Talán	 ekkor	 tettem	 meg	 az	 első	 lépést,	 mielőtt
megkezdődött	 hosszú	 és	 végzetes	 zuhanásom.	 Kinyitottam	 az	 ajtót,
hogy	Gideon	is	beláthasson.

–	Szent	szar!	–	nyögött	fel.	–	Ez	meg	mi?
–	 Nem	 tudom,	 de	 reggelre	 le	 kell	 mázolnia.	 –	 A	 rám	 erőszakolt

önfegyelem	 buborékja	 hirtelen	 szétpukkadt:	 meggörnyedtem	 és	 alig
kaptam	levegőt,	nem	tudtam	tovább	visszafojtani	a	könnyeimet.	Gideon
közelebb	 lépett,	 de	 én	 elhessegettem.	 –	 Siessen	 –	 nyögtem	 ki,	 azzal
lerohantam	 a	 lépcsőn,	 vissza	 a	 házba,	 ahol	 Thomas	 épp	 nyitotta	 a
fürdőajtót,	teste	körül	az	örvénylő	párafelhővel.

–	 Felébresztettelek?	 –	 kérdezte	 ártatlanul,	 ugyanazzal	 a	 kisfiús
mosollyal,	 ami	 miatt	 Afrikában	 csak	 úgy	 csüngtem	 a	 szavain;	 amit
mindig 	magam	előtt	láttam,	ha	behunytam	a	szemem.

Ha	 esélyt	 akartam	 arra,	 hogy	megmentsem	 Thomast	 önmagától,	 el
kellett	hitetnem	vele,	hogy	nem	vagyok	az	ellensége.	El	kellett	hitetnem
vele,	 hogy	 hiszek	 benne.	 Arcomra	 erőltettem	 egy	 mosolyt,	 ami
remélhetőleg	ugyanolyan	őszintének	tűnt,	mint	az	övé.

–	Mintha	sírni	hallottam	volna	Jennát.
–	Nincs	semmi	baja?
–	Békésen	 alszik.	 –	Visszanyeltem	 a	 torkomon	 akadt	 csomót.	 –	 Csak

egy	rossz	álom.

*

Hazudtam	 Gideonnak,	 amikor	 azt	 kérdezte,	 mi	 van	 a	 falra	 írva.
Tudtam.

A	 számok	 és	 betűk	 nem	 véletlenszerűen	 követték	 egymást,
gyógyszerek	 vegyi	 képleteivé	 álltak	 össze:	 Anizomicin,	 U0	 126,
Propanolol,	 D-Cikloszerin	 és	 Neuropeptid-Y.	 Én	 írtam	 róluk	 egyik



korábbi	 értekezésemben,	 amikor	 kapcsolatot	 kerestem	 az	 elefántok
emlékezete	 és	 kognitív	 képességei	 között.	 Ezek	 a	 vegyületek,	 ha
közvetlenül	 a	 trauma	 után	 jutottak	 a	 szervezetbe,	 meggátolták	 az
amigdalát	 abban,	 hogy	 eltárolja	 a	 fájdalmas	 vagy	 felzaklató	 emlékeket.
Kísérleti	 patkányokon	 a	 tudósok	 sikeresen	 oldották	 fel	 a	 stresszt	 és
félelmet,	amit	bizonyos	emlékek	váltottak	ki.

Az	 eredmények	 várható	 módon	 hatalmas	 vitát	 gerjesztettek	 –	 a
kórházak	 máris	 arra	 készültek,	 hogy	 alkalmazzák	 a	 gyógyszereket	 a
nemi	erőszaktevők	áldozatain.	Túl	az	olyan	gyakorlati	kérdéseken,	hogy
az	 egyszer	 blokkolt	 emlék	 vajon	 örökre	 blokkolva	marad-e,	 felvetődött
egy	 morális	 gond	 is:	 miként	 adhat	 a	 traumát	 szenvedett	 páciens
felhatalmazást	a	gyógyszer	alkalmazására,	amikor	helyzetéből	 fakadóan
nem	képes	tisztán	gondolkodni?

Hogyan	jutott	Thomas	az	értékezésemhez	és	hogyan	kapcsolódhatott
az	a	terveihez,	hogy	pénzt	szerezzen	a	rezervátumnak?	Talán	sehogy.	Ha
Thomasnál	 tényleg	 elmentek	 otthonról,	 talán	 egy	 keresztrejtvényben
találta	 a	 megoldást;	 különleges	 jelentőséget	 tulajdoníthatott	 az
időjárásjelentésnek	 is.	 Különbejáratú	 valóságot	 épített	 magának	 olyan
hétköznapi	 tényekből,	 amelyek	 mások	 szemében	 nem	 kapcsolódtak
egymáshoz.

Sok	 idő	 eltelt	 már	 azóta,	 de	 az	 értekezésben	 arra	 a	 következtetésre
jutottam:	 nem	 véletlen,	 hogy	 az	 agy	 kifejlesztett	 egy	 módszert	 a
traumás	 emlékek	 kezelésére.	 Ha	 később	 ezek	 oltalmaznak	 minket	 egy
potenciálisan	 veszélyes	 helyzetben,	 vajon	 érdekünkben	 áll-e	 vegyi	 úton
blokkolni	őket?

Talán	 tehetek-e	 úgy,	 mintha	 sosem	 láttam	 volna	 azt	 a	 szobát,
beborítva	 a	 vegyi	 formulák	 falfirkáival?	 Nem,	 még	 azután	 sem,	 hogy
Gideon	újra	fehérre	mázolta.	S	ez	így	is	van	jól,	mert	emlékeztet	rá,	hogy



a	 férfi,	 akiről	 azt	 hittem,	 szeretem,	 nem	 ugyanaz	 a	 személy,	 mint	 aki
reggelenként	fütyörészve	besétál	a	konyhába.

Terveket	 kovácsoltam.	 Segítséget	 akartam	 szerezni	 Thomasnak,	 de
alig 	indult	el	a	kilátó	felé,	Nevvie	megjelent	Grace-szel.

–	Kellene	a	segítsége,	hogy	átköltöztessük	Hestert	–	emlékeztetett	az
ígéretemre,	 hogy	 ma	 újra	 megpróbáljuk	 összeereszteni	 a	 két	 afrikai
elefántot.

Elhalaszthattam	volna	a	dolgot,	de	akkor	Nevvie	megkérdezi,	miért.
S	én	nagyon	nem	akartam	a	múlt	éjszakáról	beszélni.

Grace	 a	 karját	 nyújtotta	 Jennának,	 amiről	 eszembe	 jutott	 előző	 napi
beszélgetésünk.

–	Gideon…	–	kezdtem.
–	Végzett.	–	Ennyi	elég	is	volt.
Követtem	 Nevvie-t	 az	 afrikai	 körletbe,	 miközben	 vetettem	 egy

pillantást	az	istálló	emeletére,	amit	elborított	a	fóliákon	beáradó	fény	és
a	 friss	 festékszag.	 Vajon	 Thomas	 most	 is	 odafent	 van?	 Dühös,	 amiért
megsemmisült	a	munkája?	Maga	alatt	van?	Apatikus?

Gyanítja,	hogy	én	tettem?
–	 Hol	 jár	 az	 esze?	 –	 tudakolta	 éles	 hangon	 Nevvie.	 –	 Kérdeztem

valamit.
–	Bocsánat.	Nem	aludtam	valami	jól.
–	Bontsuk	le	a	kerítést	vagy	vezessük	át	rajta?
–	Vállalom	a	kaput	–	feleltem.
Miután	kiderült,	hogy	Maura	várandós,	elektromos	kerítést	húztunk

ki,	 ami	 elválasztotta	 Hestertől.	 Igazság	 szerint,	 ha	 bármelyik	 elefánt	 a
túlsó	oldalra	akar	kerülni,	könnyedén	lerombolhatta	volna,	de	ez	a	kettő
még	 nem	 szokott	 össze	 annyira,	 mielőtt	 szétválasztottuk	 őket.	 Inkább
ismerősök	 voltak,	 mint	 barátok,	 még	 nem	 alakult	 ki	 közöttük	 mély



érzelem.	Ezért	sem	gondoltam,	hogy	Nevvie	elgondolása	működni	fog.
Tswanául	van	egy	mondás:	Go	o	ra	motho,	ga	go	lelwe.	Ahol	van	támasz,

ott	nincs	bánat.	Ezt	látni	a	vadonban,	amikor	az	elefántok	meggyászolják
a	csorda	valamelyik	tagjának	halálát.	Idővel	néhány	elefánt	kiválik,	hogy
elmenjen	a	folyóra,	mások	élelmet	kezdenek	keresgélni.	Végül	csak	egy-
két	 elefánt	marad	–	 általában	a	kimúlt	 állat	 lányai	vagy	 fiatalabb	 fiai	 –,
akik	vonakodnak	visszatérni	a	hétköznapi	rutinhoz,	de	a	csorda	mindig
visszatér	 értük.	 Akár	 egyszerre,	 akár	 követek	 útján.	 Leadják	 a	 Gyerünk!
jelzést,	 és	 irányba	 állnak	 a	 testükkel,	 hogy	 távozásra	 buzdítsák	 a
gyászoló	 elefántokat.	 Végül	 mindnyájan	 elmennek.	 Hester	 még	 csak
nem	is	volt	Maura	unokatestvére	vagy	nővére,	csupán	egy	másik	elefánt.
Maurát	semmi	sem	ösztönözte	arra,	hogy	hallgasson	rá.	Mintha	hozzánk
lépne	oda	egy	idegen	azzal,	hogy	ebédeljünk	együtt.

Amíg	Nevvie	elhajtott	a	quadon	megkeresni	Hestert,	én	lekapcsoltam
a	kerítést	és	 lehurkoltam	a	drótot,	hogy	kaput	nyissak.	Kivártam,	amíg
meghallottam	 a	 felbőgő	 motort,	 és	 kiszúrtam	 az	 elefántot,	 ahogyan
engedelmesen	 követte	 Nevvie-t.	 Dinnyével	 mindig 	 is	 meg	 lehetett
vesztegetni,	 ezért	 egy	 szép	 darabot	 tettünk	 a	 quad	 csomagtartójára,
hogy	Maura	közelébe	juttassuk.

Felpattantam	a	járműre,	hogy	elhajtsunk	a	borjú	sírjához,	ahol	Maura
még	 mindig 	 csapott	 marral	 és	 földig 	 lógó	 agyarakkal	 állt.	 Nevvie
leállította	a	motort	és	leugrott.	Maurától	nem	messze	letette	a	dinnyét	a
földre.	 Neki	 is	 hoztunk	 ilyen	 finomságot,	 de	 ő	 Hesterrel	 ellentétben	 rá
sem	hederített.

Hester	feldöfte	a	gyümölcsöt	az	agyarára,	és	hagyta,	hogy	az	édes	lé
a	 szájába	 csorogjon,	majd	 ráfonta	 az	 ormányát,	 lehúzta	 az	 elefántcsont
nyársról,	és	szétzúzta	az	állkapcsával.

Maura	 tudomást	 sem	 vett	 a	 jelenlétéről,	 de	 láttam	 megfeszülni	 a



gerincét,	ahogy	hallotta	Hester	falatozásának	hangjait.
–	Nevvie	–	szólaltam	meg	csendesen,	miközben	visszaültem	a	quadra.

–	Indítsa	be	a	motort.
Maura	villámgyorsan	megpördült,	hogy	mennydörögve,	a	fejét	rázva

és	 a	 füleit	 csapkodva	 üvöltsön	 Hesterre.	 A	 felvert	 por	 csak	 még
fenyegetőbb	 aurával	 vette	 körül.	 Hester	 felnyögött,	 és	 visszahúzta	 az
ormányát,	de	nem	hátrált	meg.

–	Gyerünk!	–	Nevvie	olyan	irányt	vett,	hogy	elterelje	Hestert,	mielőtt
még	 Maura	 közelébe	 kerülhetne.	 Maura	 még	 csak	 felénk	 sem	 fordult,
ahogy	átvezettük	Hestert	a	kerítés	 túloldalára.	Borjának	egyszerű,	 sötét
sírjára	meredt,	ami	sebként	ásított	a	földben.

A	 konfrontációtól	 még	 akkor	 is	 izzadtam	 és	 zakatolt	 a	 szívem,
amikor	 hagytam,	 hogy	 Nevvie	 elvezesse	 Hestert	 az	 afrikai	 körlet
mélyére.	Addig 	én	újra	kifeszítettem	a	drótokat,	és	visszakapcsoltam	az
áramot.	Nevvie	néhány	perc	múlva	visszatért,	épp	mire	végeztem.

–	Hát	–	fordultam	felé	–,	én	megmondtam.

*

Előnyömre	fordítottam,	hogy	Grace	vigyáz	Jennára,	és	megálltam	az
istállónál,	hogy	beszéljek	Thomasszal.	Ahogy	felkapaszkodtam	a	lépcsőn,
egyetlen	hangot	sem	hallottam	odafentről.	Arra	gondoltam,	ha	Thomas
szembesült	 a	 fehérre	 mázolt	 falakkal,	 talán	 ennyi	 is	 elég 	 volt	 ahhoz,
hogy	 visszabillenjen	 lelki	 egyensúlya,	 de	 miután	 elértem	 az	 ajtót,
elfordítottam	 a	 gombot,	 és	 beléptem	 a	 szobába,	 már	 láttam,	 hogy	 az
egyik	 falat	 teljesen	 elborítják	 ugyanazok	 a	 szimbólumok,	 amelyeket
előző	 éjjel	 láttam,	 de	 félig 	 egy	másik	 is	 elkészült.	 Thomas	 egy	 széken
állva	olyan	heves	mozdulatokkal	írt,	hogy	azt	vártam,	mikor	kap	lángra
a	 vakolat.	 Mintha	 még	 a	 csontvázam	 is	 kővé	 dermedt	 volna.	 Mintha



beleroppantam	volna	a	súlyába,	ahogyan	a	földhöz	szegezett.
–	Thomas	–	törtem	meg	a	csendet.	–	Azt	hiszem,	beszélnünk	kell.
Visszanézett	 rám	 a	 válla	 felett.	 Annyira	 belefeledkezett	 a	munkába,

hogy	azt	 sem	hallotta,	 amikor	beléptem.	Nem	tűnt	 sem	zavartnak,	 sem
meglepettnek.	Legfeljebb	csalódottnak.

–	Meglepetésnek	szántam.	Az	egészet	neked	csinálom.
–	Az	egészet?
Lelépett	a	székről.
–	Molekuláris	konszolidációs	teóriának	hívom.	Bizonyított	tény,	hogy

az	 emlékek	 képlékeny	 állapotban	 vannak,	 mielőtt	 vegyi	 úton
rögzülnének	az	agyban.	Ha	beavatkozunk	a	 folyamatba,	változtathatunk
azon,	ahogyan	felidézzük	az	emlékeket.	Mostanáig 	csakis	akkor	értek	el
tudományosan	mérhető	 eredményeket,	 amikor	 a	 blokkoló	 vegyületeket
közvetlenül	a	trauma	után	juttatták	a	szervezetbe,	de	tételezzük	fel,	hogy
a	 trauma	 régről	 származik.	 Mi	 lenne,	 ha	 vissza	 tudnánk	 pörgetni	 az
agyat	 arra	 az	 időpontra,	 mielőtt	 beadnánk	 a	 szert?	 Elfelejtenénk	 a
traumát?

Teljes	értetlenséggel	meredtem	rá.
–	Ez	nem	lehetséges.
–	De	igen,	ha	vissza	tudunk	menni	az	időben.
–	Mi?
Forgatni	kezdte	a	szemeit.
–	 Nem	 akarok	 időgépet	 építeni	 –	 nyugtatott	 meg.	 –	 Az	 őrültség

lenne.
–	Őrültség	–	ismételtem	a	szót	a	sírás	határán.
–	 Szó	 szerint	 nem	 görbítenénk	 meg	 a	 negyedik	 dimenziót,	 csak

változtatnánk	 azon,	 ahogyan	 az	 alany	 érzékeli,	 így	 számára	 az	 idő
valóban	visszafordulna.	Egy	megváltozott	tudatállapotban	visszavinnénk



a	stresszhelyzet	időpontjába,	hogy	újra	átélje	az	érzelmi	traumát,	és	elég
hosszú	ideig 	fenntartanánk	ezt	az	állapotot,	hogy	a	szer	hathasson.	S	itt
jön	a	meglepetés.	Maura	lesz	a	kísérleti	alanyunk.

Az	elefánt	nevének	említésére	felkaptam	a	tekintetem.
–	Nem	nyúlhatsz	Maurához.
–	 Akkor	 sem,	 ha	 meggyógyítom?	 Ha	 elfeledtetem	 vele	 a	 borja

halálát?
Megráztam	a	fejem.
–	Ez	nem	így	működik,	Thomas…
–	S	ha	mégis?	Milyen	következtetéseket	vonnál	le	ebből	az	emberekre

nézve?	 Képzeld	 csak	 el,	 ha	 kezelni	 tudnánk	 a	 háborús	 veteránok
poszttraumás	 stresszét.	 Képzeld	 csak	 el,	 ha	 a	 rezervátum	 kritikai
kutatólaborként	 szerezne	 hírnevet	 magának.	 A	 New	 York-i	 Egyetem
neurobiológiai	központja	biztosan	támogatna	minket.	Ha	ők	betársulnak,
a	 média	 visszahozhatja	 a	 befektetőket,	 akik	 a	 beígért	 elefántborjú
elvesztése	miatt	elpártoltak	tőlünk.	Megnyerhetném	a	Nobelt.

Nyeltem	egyet.
–	Miből	gondolod,	hogy	el	tudod	érni	a	regresszív	állapotot?
–	Megmondták.
–	Kik?
A	 farzsebébe	 nyúlt,	 és	 előhúzott	 egy	 lapot,	 tetején	 a	 rezervátum

fejlécével,	 rajta	 egy	 ismerős	 telefonszámmal.	 Épp	 a	 múlt	 héten	 hívtam,
amikor	a	Gordon’s-nál	visszautasították	a	kártyámat.

Üdvözöljük	a	Citibank	ügyfélszolgálatánál!
A	 hitelkártya-ügyintézés	 száma	 alatt	 anagrammák	 sorakoztak	 a

bankszámla-egyenlegre:
Számban	egyen	leget,	reggel	száma	egy,	lám	a	bank	reggel,	legel	a	szám	egyet,

bankszál	egyet	emleget,	ám	egyen	Blanka	eleget,	álma	nem	egyenleg.



Az	utolsó	három	 szót	 annyiszor	 bekarikázták,	 hogy	 a	 toll	 átütötte	 a
papírt.

–	 Látod?	 Ez	 a	 titkos	 kód.	Álma	nem	egyenleg.	 –	 Thomas	 tekintete	 úgy
lángolt,	mintha	az	élet	értelmét	fejtegetné.	–	Az	álmaink	még	nincsenek
lefutva.	Nem	hihetünk	az	agyunknak.

Felé	léptem,	amíg 	néhány	centire	nem	álltunk	egymástól.
–	 Thomas	 –	 suttogtam,	 miközben	 megsimogattam	 az	 arcát.	 –

Szívem.	Te	beteg	vagy.
Megragadta	 a	 kezem.	 Egészen	 addig 	 nem	 is	 éreztem,	 mennyire

reszket.
–	 Rohadtul	 igazad	 van.	 Beteg	 vagyok.	 –	 Olyan	 erővel	 szorította	 a

kezem,	hogy	összerándultam	a	fájdalomtól.	–	Belebetegszem	abba,	hogy
folyton	 kételkedsz	 bennem.	 –	 Olyan	 közel	 hajolt,	 hogy	 láttam	 az
aranyszínű	pettyeket	 a	 szemében,	 láttam	a	halántékán	 lüktető	 ereket.	 –
Ezt	 az	 egészet	 csak	 érted	 teszem	 –	 köpte	 a	 szavakat	 egyenként	 az
arcomba.

–	 Én	 is	 érted	 teszem	 ezt!	 –	 Kirontottam	 a	 levegőtlen	 szobából,	 és
lerohantam	a	lépcsőn.

*

Darthmouth	 College	 százöt	 kilométerre	 délre	 feküdt.	 Ezen	 a	 helyen
nemcsak	 modern	 kórház	 működött,	 de	 történetesen	 a	 Boone-hoz
legközelebb	eső	idegklinika	is.	Nem	tudom,	miért	fogadtak	egyáltalán	a
pszichiáterek,	 tekintve,	 hogy	 nem	 jelentkeztem	 be	 előre,	 és	 odakint	 az
előtérben	 hasonlóan	 sürgős	 esetek	 várakoztak.	 Ahogy	 magamhoz
szorítottam	Jennát,	és	ott	ültem	dr.	Thibodeau	előtt,	másra	sem	tudtam
gondolni,	 csak	 a	 recepciós	 árulkodó	 tekintetére.	 A	 férjed,	 na	 persze;	 ez
járhatott	 a	 fejében,	 látva	 gyűrött	 ruhámat,	 mosatlan	 hajamat,	 síró



kisgyermekem.	Itt	te	vagy	az,	aki	segítségre	szorul.
Fél	órát	töltöttem	azzal,	hogy	elmondtam	az	orvosnak,	amit	Thomas

múltjáról	tudtam,	és	amit	múlt	éjjel	láttam.
–	 Azt	 hiszem,	 beleroppant	 a	 nyomásba.	 –	 Hangosan	 kimondva	 a

szavak	 mintha	 vattacukorszínű	 léggömbökké	 dagadtak	 volna.	 Minden
teret	kitöltöttek	a	szobában.

–	 Lehetséges,	 hogy	 az	 ön	 által	 leírt	 tünetek	 mániás	 viselkedésre
utalnak	–	bólintott	a	doktor.	–	Ez	is	része	a	bipoláris	rendellenességnek,
amit	 azelőtt	 mániás	 depressziónak	 neveztünk.	 –	 Elmosolyodott.	 –	 A
bipolaritás	kicsit	olyan,	mintha	LSD-t	diktálnának	önbe.	Az	érzékelése,
az	 érzelmei	 és	 a	 kreativitása	 sosem	 látott	magaslatokban	 szárnyal,	 ám
ahogy	 a	 csúcsok	 egyre	magasabbak	 lesznek,	 úgy	mélyülnek	 a	 völgyek
is.	 Tudja,	mit	mondanak?	Ha	 egy	mániákus	 valami	 különcséget	 csinál
és	 kiderül,	 hogy	 igaza	 van,	 akkor	 zseni.	 Ha	 téved,	 akkor	 őrült.	 –	 Dr.
Thibodeau	 küldött	 egy	 mosolyt	 Jenna	 felé,	 aki	 az	 egyik
papírnehezékével	 játszott.	 –	 A	 jó	 hír,	 hogy	 ha	 valóban	 ez	 történik	 a
férjével,	 akkor	 kezelhető.	 Gyógyszerekkel	 elérhetjük,	 hogy	 ezek	 a
hangulati	 kilengések	 visszaálljanak	 a	 középértékre.	 Jelenleg 	 Thomas,
amint	felismeri,	hogy	nem	a	valóságban	él,	csak	egy	mániás	epizódban,
átlendül	 a	 túlsó	 oldalra	 és	 depressziós	 lesz,	 mert	 nem	 az	 az	 ember,
akinek	hitte	magát.

Akkor	már	ketten	vagyunk,	gondoltam.
–	Bántotta	önt	a	férje?
Eszembe	 jutott	 a	 pillanat,	 ahogy	 megragadta	 a	 csuklómat.	 Ahogy

hallottam	a	csontok	őrlését,	mielőtt	felkiáltottam.
–	Nem.	–	Épp	eléggé	elárultam	Thomast;	ezt	már	nem	tehettem	meg

vele.
–	Ön	szerint	képes	lenne	rá?



Lenéztem	Jennára.
–	Nem	tudom.
–	 Meg	 kell	 őt	 vizsgálnia	 egy	 pszichiáternek.	 Ha	 bipoláris

rendellenesség,	 előfordulhat,	 hogy	 be	 kell	 feküdnie,	 amíg	 stabilizáljuk
az	állapotát.

Reménykedve	néztem	fel	az	orvosra.
–	Be	tudják	hozni	ide?
–	Nem	–	rázta	a	fejét	dr.	Thibodeau.	–	Az	intézetbe	utalás	sérti	a	beteg

személyiségi	 jogait.	 Erőszakkal	nem	hozhatjuk	be,	 csak	ha	bántalmazza
önt.

–	Akkor	mégis	mit	csináljak?	–	tettem	fel	a	kérdést.
A	doktor	belenézett	a	szemembe.
–	Meg	kell	győznie	arról,	hogy	önként	jöjjön	be.
Odaadta	 a	 névjegyét	 és	 kérte,	 hogy	 hívjam	 fel,	 ha	 úgy	 érzem,

Thomas	 hajlandó	 tárgyalni	 vele.	 Amíg 	 hazafelé	 vezettem,	 végig 	 azon
gondolkodtam,	 mivel	 tudnám	 meggyőzni	 Thomast,	 hogy	 jöjjön	 el
velem	 a	 kórházba.	 Mondhatnám,	 hogy	 Jenna	 beteg ,	 de	 akkor	 joggal
kérdezhetné,	miért	nem	a	booni	gyerekklinikára	visszük.	Még	ha	meg
is	 próbálnám	 elhitetni	 vele,	 hogy	 találtam	 egy	 szponzort	 vagy	 egy
neurobiológust,	akit	érdekelnek	a	kísérletei,	 legfeljebb	az	ajtóig 	 jutnék
vele.	Amint	bejelentkeznénk	a	 recepción,	már	 tudná,	mit	 keresünk	ott
valójában.

Arra	a	következtetésre	jutottam,	hogy	csak	egyetlen	módon	érhetem
el,	 hogy	Thomas	 önként	 bejelentkezzen	 a	 pszichiátriára:	 ha	 egyszerűen
és	őszintén	beláttatom	vele,	hogy	így	lesz	a	 legjobb.	Hogy	még	mindig
szeretem.	Hogy	együtt	fogjuk	ezt	végigcsinálni.

Lélekben	megerősödve	hajtottam	be	a	 rezervátumba,	parkoltam	 le	a
ház	 előtt,	 és	 vittem	 be	 az	 álmos	 Jennát.	 Letettem	 a	 kanapéra,	 aztán



visszamentem,	hogy	becsukjam	a	nyitva	hagyott	ajtót.
Amikor	Thomas	hátulról	elkapott,	felsikoltottam.
–	Megijesztettél	 –	 fordultam	 át	 a	 karjaiban,	 és	 próbáltam	olvasni	 az

arckifejezéséből.
–	Azt	hittem,	elhagytál.	Azt	hittem,	fogtad	Jennát	és	soha	többé	nem

jössz	vissza.
Hátrasimítottam	a	haját.
–	Nem.	Sosem	tennék	ilyet.
Amikor	 megcsókolt,	 olyan	 kétségbeesetten	 tette,	 mint	 aki	 menteni

próbálja	a	menthetetlent.	Amikor	megcsókolt,	elhittem,	hogy	rendbe	fog
jönni.	 Elhittem,	 hogy	 talán	 soha	 nem	 kell	 felhívnom	 dr.	 Thibodeau-t;
hogy	 Thomas	 most	 tér	 vissza	 az	 arany	 középútra.	 Azt	 mondogattam
magamban,	hogy	hinnem	kell	ebben,	lehet	bármennyire	megalapozatlan
vagy	 valószínűtlen,	 s	 közben	 fel	 sem	 tűnt,	 hogy	 ezáltal	 mennyire
hasonlóvá	válok	Thomashoz.

Még	valami	az	emlékezettel	kapcsolatban,	amire	Thomas	nem	tért	ki.
Nem	 olyan,	 mint	 egy	 videofelvétel.	 Szubjektív.	 A	 történtek	 személyre
szabott	 verziója.	 Nem	 is	 a	 pontossága	 számít,	 hanem	 hogy	 valamilyen
szempontból	fontos	legyen	számunkra.	Hogy	megtanuljunk	belőle	valamit,
amit	meg	kell	tanulnunk.

*

Néhány	 hónapig 	 úgy	 tűnt,	 mintha	 minden	 visszazökkent	 volna	 a
szokványos	 kerékvágásba.	 Maura	 egyre	 nagyobb	 sétákat	 tett	 a	 borjú
sírjától,	mielőtt	minden	 éjjel	 visszatért	 és	 itt	 pihent	 le.	 Thomas	újra	 az
irodában	 dolgozott,	 nem	 járt	 fel	 a	 tervezett	 kilátóba,	 amit	 lezárva	 és
bedeszkázva	 hagytunk,	 mint	 egy	 szellemvárost.	 Váratlanul	 kedvező
választ	 kaptunk	 egy	 hónapokkal	 korábbi	 támogatási	 kérelmére,	 így



kicsit	fellélegezhettünk,	ki	tudtuk	fizetni	a	folyó	költségeket.
Elkezdtem	 összevetni	 a	 Maura	 gyászmunkájával	 kapcsolatos

feljegyzéseimet	 azokkal,	 amelyeket	 más	 borjak	 elvesztésekor
készítettem.	Órákat	sétálgattam	Jennával	az	ő	totyogós	tempójában,	szín
szerint	 ismertettem	meg	 a	 vadvirágokkal,	 új	 szavakat	 tanítottam	 neki.
Thomasszal	 néha	 veszekedtünk	 azon,	 mennyire	 biztonságos	 vagy	 nem
biztonságos	 számára	 a	 terepen.	 Imádtam	 ezeket	 a	 vitákat	 az
egyszerűségükért.	A	józanságukért.

Egy	 laza	 délután,	 amikor	 Grace	 vigyázott	 Jennára	 az	 állandósult
hőségben,	 az	 ázsiai	 istállóban	 Dionne	 ormányát	 mostam	 át.
Rászoktattuk	 erre	 az	 állatokat,	 hogy	 kiszűrhessük	 a	 tbc-t:	 sós	 oldattal
töltöttünk	meg	egy	fecskendőt	és	azt	bejuttattuk	az	egyik	orrlyukon	át,
majd	 utasítottuk	 az	 elefántot,	 hogy	 emelje	 a	 lehető	 legmagasabbra	 az
ormányát.	 Ezután	 egygallonos	 önzáró	 műanyag 	 zacskót	 húztunk	 az
ormányára,	ahogy	 leeresztette,	a	 folyadék	ebbe	csorgott	ki.	A	mintát	a
laborba	 küldtük	 el	 elemzésre.	 Némelyik	 elefánt	 utálta	 az	 eljárást;
Dionne	még	a	könnyebb	esetek	közé	tartozott.	Talán	emiatt	is	lazultam
el,	 így	 nem	 vettem	 észre,	 amikor	 Thomas	 váratlanul	 becsörtetett	 az
istállóba.	 Megragadott	 a	 nyakamnál	 fogva,	 és	 elrángatott,	 hogy	 az
elefánt	ne	érhessen	el	minket	a	rácson	keresztül.

–	 Ki	 ez	 a	 Thibodeau?	 –	 üvöltötte	 Thomas,	 miközben	 olyan	 erővel
verte	a	fejem	az	acélrácsnak,	hogy	elködösült	a	látásom.

Tényleg	nem	tudtam,	miről	beszélt.
–	 Thi…	 bo…	 deau	 –	 ismételte.	 –	 Tudnod	 kell.	 A	 te	 tárcádban	 volt	 a

névjegye.	–	Ujjai	satuként	feszültek	rá	a	nyakamra.	Úgy	éreztem,	mintha
lángra	kapott	volna	a	tüdőm.	Az	ujjait,	a	csuklóját	kaparásztam.	Egy	kis
fehér	téglalapot	nyomott	az	arcomba.	–	Most	már	rémlik?

Alig 	 láttam	 mást,	 csak	 a	 csillagokat	 a	 szemem	 előtt,	 de	 valahogy



mégis	ki	tudtam	venni	a	darthmouthi	Hitchcock	Kórház	emblémáját.	Ott
találkoztam	a	pszichiáterrel,	ő	adta	nekem	a	névjegyet.

–	 Be	 akarsz	 záratni	 –	 vádolt	 meg	 Thomas.	 –	 El	 akarod	 lopni	 a
kutatásomat.	 Talán	 már	 beszéltél	 is	 a	 New	 York-i	 Egyetemmel,	 hogy
learasd	a	babérokat,	de	cseszheted,	Alice,	mert	nincs	meg	a	kódod,	hogy
felhívd	 a	 privát	 konferenciavonalat,	 és	még	 csak	 nem	 is	 tudod,	milyen
nevetségessé	teszed	magad	ezzel…

Dionne	üvöltött,	ahogy	nekirontott	az	istálló	megerősített	rácsainak.
Próbáltam	 elmagyarázni,	 próbáltam	 beszélni,	 de	 Thomas	 csak	 még
keményebben	csapott	oda	az	acélnak,	míg	fenn	nem	akadtak	a	szemeim.

Hirtelen	 betört	 a	 levegő	 és	 a	 fény.	 A	 betonpadlóra	 zuhantam	 és
lángoló	mellkassal,	zihálva	kaptam	lélegzet	után.	Oldalt	fordulva	láttam,
amint	 Gideon	 olyan	 erővel	 ütötte	 meg	 Thomast,	 hogy	 a	 feje
hátracsapódott	és	a	vér	felfakadt	az	orrából.

Talpra	 vergődtem,	 és	 kirohantam	 az	 istállóból.	 Nem	 jutottam
messzire,	 mielőtt	 a	 lábaim	 megadták	 magukat,	 meglepetésemre
mégsem	estem	el.	Gideon	karjaiban	találtam	magam.	A	nyakamat	nézte,
ujjával	 lágyan	 érintette	 a	 kivörösödött	 bőrt,	 Thomas	 kezeinek	 nyomát.
Olyan	gyengéden	nyúlt	hozzám,	mintha	selyem	hullt	volna	a	zúzódásra,
s	ettől	elpattant	valami	bennem.

Ellöktem	magamtól.
–	Nem	kértem,	hogy	segítsen!
Meglepetten	 engedett	 el.	 Botorkálva	 indultam,	 hogy	 széles	 ívben

elkerüljem	a	helyet,	ahol	Grace	Jennával	fürdik,	és	visszatértem	a	házba.
Egyenesen	Thomas	irodájába	mentem,	ahol	a	legtöbb	időt	azzal	töltötte,
hogy	 vezette	 a	 könyveket	 és	 aktualizálta	 az	 egyes	 elefántok	 aktáit.	 Az
asztalán	ott	feküdt	a	főkönyv,	amibe	minden	bevételünket	és	kiadásunkat
lejegyezte.	Leültem	és	átforgattam	az	első	lapokat,	a	szénaszállítmányok



tételeit	 és	 az	 állatorvosi	 költségeket,	 a	 laborszámlákat	 és	 beszállítói
szerződéseket.	Aztán	átugrottam	a	végére.

C14H19NO4C18H16N6S2C16H21NO2C3H6N2O2C189H285N55O57S.
C14H19NO4C18H16N6S2C16H21NO2C3H6N2O2C189H285N55O57S.
C14H19NO4C18H16N6S2C16H21NO2C3H6N2O2C189H285N55O57S.
Az	asztalra	borultam	és	sírtam.

*

Kék	 gézsálat	 kerítettem	 a	 nyakam	 köré,	 és	 elmentem,	 hogy	 leüljek
Maura	 mellé	 a	 borjú	 sírjánál.	 Egy	 órát	 lehettem	 ott,	 amikor	 Thomas
megérkezett.	Zsebre	dugott	kézzel	állt	meg	a	kerítés	túlsó	oldalán.

–	 Csak	 azt	 akartam	 mondani,	 hogy	 egy	 időre	 elmegyek.	 Valahová,
ahol	már	korábban	is	voltam.	Ők	tudnak	segíteni.

Nem	néztem	rá.
–	Szerintem	ez	jó	ötlet.
–	 A	 konyhában	 meghagytam	 az	 elérhetőségüket,	 de	 nem	 fogják

engedni,	 hogy	 beszéljünk.	 Ez	 is	 része	 a…	 annak,	 ahogy	 ők	 intézik	 a
dolgokat.

Nem	 hittem,	 hogy	 szükségem	 lenne	 Thomasra.	 Akkor	 is	 a
távollétében	vittük	a	rezervátumot,	amikor	nem	ment	sehová.

–	 Mondd	 meg	 Jennának…	 –	 Megrázta	 a	 fejét.	 –	 Nem.	 Ne	 mondj
Jennának	 semmit,	 csak	 azt,	 hogy	 szeretem.	 –	 Tett	 felém	 egy	 lépést.	 –
Tudom,	milyen	keveset	 ér,	 de	 tényleg	 sajnálom.	 Én	nem…	nem	vagyok
önmagam.	Tudom,	nem	mentség,	de	ez	minden,	amit	mondhatok.

Nem	 néztem	 utána.	 Csak	 ültem,	 és	 átkaroltam	 felhúzott	 térdemet.
Alig 	öt	méterre	tőlem	Maura	felvett	egy	lehullt	ágat,	a	végén	pemzlinek
beillő	tűlevelekkel,	és	nekiállt	sepregetni	maga	előtt.

Néhány	percig 	ezt	csinálta,	aztán	hátat	fordított	a	sírnak.	Megtett	pár



métert,	majd	megfordult	és	visszanézett	rám.	Azután	továbbindult,	majd
megint	megállt	és	csak	várt.

Felálltam	és	követtem.
A	 nyirkos	melegben	 ruhám	 a	 bőrömhöz	 tapadt.	 Szólni	 sem	 tudtam,

annyira	fájt	a	torkom.	Sálam	végei	pillangókként	repkedtek	a	vállamon	a
nyári	 szellők	 forró	 leheletében.	 Maura	 lassan	 és	megfontoltan	mozgott,
míg	 el	 nem	 érte	 a	 villamos	 kerítést,	 túlsó	 oldalán	 a	 tóval,	 amely	 felé
vágyakozó	pillantásokat	vetett.

Nem	 volt	 nálam	 szerszám	 vagy	 kesztyű,	 semmi,	 amivel
hatástalaníthattam	 volna	 a	 kerítést	 –	 végül	 a	 körmömmel	 feszegettem
fel	 a	 doboz	 tetejét,	 hogy	 lecsatlakoztassam	 az	 akkumulátort.	 Minden
erőmet	latba	vetve	lebontottam	a	hevenyészett	kaput,	amit	néhány	hete
csináltam,	még	 ha	 a	 drót	 úgy	 össze	 is	 vagdalta	 a	 kezem,	 hogy	 vérben
úszott.	Azután	szétrángattam	a	kerítést,	hogy	Maura	átsétálhasson	rajta.

Megtette,	majd	a	víz	szélénél	megtorpant.
Nem	a	semmiért	tettünk	meg	ekkora	utat.
–	 Gyerünk	 –	 károgtam,	 azzal	 lerúgtam	 a	 cipőm	 és	 belegázoltam	 a

vízbe.
Hűvösnek,	tisztának	és	fenségesen	frissnek	éreztem.	A	póló	és	a	sál	a

bőrömhöz	 tapadt,	 a	 rövidnadrágom	ballonként	 fújódott	 fel.	 Lebuktam	a
víz	 alá,	 kiengedtem	 a	 hajam,	 majd	 a	 felszínre	 úsztam	 és	 rugdalva
maradtam	fent.	Maroknyi	vizet	locsoltam	Maura	felé.

Kétlépésnyit	elhátrált,	aztán	a	tóba	engedte	ormányát	és	a	fejem	fölé
prüszkölte	a	vizet.	Mintha	zápor	szakadt	volna	a	nyakamba.

Olyan	 óvatos	 volt	 a	 mozgása,	 mégis	 olyan	 váratlan	 és	 játékos	 a
hetekig 	 tartó	 reményvesztettség	 nyomán,	 hogy	 hangosan	 felkacagtam.
Mintha	nem	 is	 az	 én	hangom	 lett	 volna.	Rekedten	 és	 érdesen	 tört	 fel	 a
torkomból,	mégis	megtelt	örömmel.



Maura	 pipiskedve	 belegázolt	 a	 vízbe,	 áthemperedett	 a	 bal,	 majd	 a
jobb	 oldalára,	 és	 vizet	 locsolt	 a	 hátára,	 azután	 újra	 rám.	 Erről	 eszembe
jutott	 a	 fürdőző	 csorda,	 amit	 Botswanában	 mutattam	 Thomasnak,	 és
hogy	 akkoriban	 még	 egészen	 más	 életet	 képzeltem	 magamnak.
Elnéztem	a	hempergő	és	lubickoló	Maurát,	ahogyan	önfeledten	lebegett,
könnyebben,	mint	hosszú	ideje	bármikor.	Lassan	én	is	átadtam	magam	a
víznek.

–	 Játszik	–	hallottam	Gideon	hangját	a	 túlsó	partról.	–	Ez	azt	 jelenti,
hogy	kezd	visszatérni.

Nem	 is	 vettem	 észre,	 amikor	 megjelent;	 nem	 is	 tudtam,	 hogy
figyelnek.	 Bocsánatkéréssel	 tartoztam	 Gideonnak.	 Igaz,	 nem	 kértem,
hogy	 mentsen	 meg,	 ám	 ettől	 még	 ugyanúgy	 rám	 fért,	 hogy
megmentsenek.

Ostobának,	 amatőrnek	 éreztem	 magam.	 Magára	 hagytam	 Maurát,
átúsztam	a	tavon,	és	csuromvizesen	kiléptem	a	partra.	Nem	tudtam,	mit
mondjak.

–	Nagyon	 sajnálom	–	 sóhajtottam	 fel	 végül.	 –	Nem	kellett	 volna	 azt
mondanom.

–	Hogy	érzi	magát?	–	kérdezte	Gideon	őszinte	aggodalommal.
–	 Én…	 –	 Elhallgattam,	 mert	 nem	 tudtam,	 mit	 válaszolhatnék.

Megkönnyebbültem?	 Feszült	 vagyok?	 Rémült?	 Halványan
elmosolyodtam.	–	Kint	vagyok	a	vízből.

Gideon	elvigyorodott,	értette	a	célzást.	Felém	nyújtotta	üres	kezeit.
–	Nincs	nálam	törülköző.
–	 Én	 sem	 tudtam,	 hogy	 úszni	 fogok,	 de	 Maurára	 ráfért	 egy	 kis

bátorítás.
Belenézett	a	szemembe.
–	Talán	csak	arra	a	tudatra	volt	szüksége,	hogy	számíthat	valakire.



Meglepetten	néztem	rá,	amíg	Maura	mindkettőnket	le	nem	fröcskölt
finom	vízpermettel.	Gideon	elugrott	a	hideg	víz	elől,	de	én	úgy	éreztem,
mintha	most	keresztelkednék	meg.	Mintha	most	kezdődne	az	életem.

*

Aznap	 este	 tanácskozást	 hívtam	 össze.	 Közöltem	 Nevvie-vel,	 Grace-
szel	és	Gideonnal,	hogy	Thomas	külföldi	befektetőkkel	tárgyal,	ezért	egy
időre	 el	 kellett	 utaznia,	 és	 a	 távollétében	 nélküle	 kell	működtetnünk	 a
rezervátumot.	 Láttam,	 hogy	 egyikük	 sem	 hisz	 nekem,	 szánakozásból
mégis	 eljátsszák.	 Mielőtt	 letettem	 aludni,	 Jennának	 fagyit	 adtam
vacsorára,	csak	azért	is.

Azután	kimentem	a	fürdőszobába.	Leoldottam	nyakamról	a	sálat,	ami
ráncosan	 száradt	 rám,	 miután	 úsztam	 egyet	 Maurával.	 Az	 ujjnyomok
sötéten	sorjáztak	a	nyakamon,	akár	a	déltengeri	gyöngyök.

A	véraláfutással	testünk	emlékeztet	arra,	hogy	rosszul	bántunk	vele.
Ahogy	 a	 sötétben	 végigcsattogtam	 a	 folyosón,	 megtaláltam	 az

öntapadós	 cetlit,	 amit	 Thomas	 hagyott	 a	 konyhában.	MORGAN	 HOUSE,
írta	 rá	 szabályos	 nyomtatott	 betűkkel,	 mintha	 csak	 tervrajz	 lenne.
STOWE,	VT.	802–555–6868.

Felvettem	 a	 telefont,	 és	 tárcsáztam.	 Nem	 akartam	 beszélni	 vele,	 de
tudnom	kellett,	hogy	épségben	odaért.	Hogy	rendbe	fog	jönni.

Ezen	 a	 számon	 előfizető	 nem	 kapcsolható.	 Kérjük,	 ellenőrizze	 a	 számot	 és
tárcsázzon	újra.

Megtettem.	S	amikor	leültem	a	számítógéphez	Thomas	irodájában	és
rákerestem	a	Morgan	House-ra,	ezen	a	néven	csak	egy	hivatásos	vegasi
pókerjátékost	 és	 egy	 utahi	 átmeneti	 otthont	 találtam.	 Pszichiátriai
klinikát	vagy	legalább	hasonlót	nem.



VIRGIL

Lekéssük	azt	a	rohadt	gépet.
Serenity	 telefonon	 rendelt	 két	 jegyet.	 Annyiba	 kerültek,	 mint	 az
albérletem.	 (Amikor	 közöltem	 vele,	 hogy	 ezt	 aztán	 végképp	 nem
engedhetem	 meg	 magamnak,	 megvető	 legyintéssel	 fogadta
aggódásomat.	 Drágám,	 mondta,	 Isten	 pont	 ezért	 teremtette	 a	 hitelkártyát.)
Aztán	százhúszas	 tempóban	száguldottunk	a	reptér	 felé,	ahonnan	a	gép
egy	órán	belül	indult	Tennessee-be.	Poggyászok	híján	az	automata	kapu
felé	vettük	az	irányt,	hátha	így	kikerülhetjük	a	csomagokkal	sorban	álló
embereket.	 Serenity	 jegyét	 gond	 nélkül	 ki	 is	 adta,	 az	 ingyen
italkuponnal	együtt,	amikor	azonban	én	ütöttem	be	a	foglalási	kódomat,
a	képernyőn	villogni	kezd	az	üzenet:	KERESSE	FEL	MUNKATÁRSUNKAT.

–	Most	szórakozol	velem?	–	Elnézek	a	sor	 felé.	A	hangszórók	közben
felhívják	 az	 5660-as	 nashville-i	 járat	 utasainak	 figyelmét,	 hogy
fáradjanak	a	12-es	kapuhoz.

Serenity	a	mozgólépcsőt	nézi,	ami	a	TSA	kapujához	vezet.
–	Később	is	lesz	járat	–	vonja	meg	a	vállát.
Hol	 lesz	 addigra	 Jenna?	 Talán	 meg	 is	 találja	 Gideont.	 Ha	 pedig

ugyanarra	 a	 következtetésre	 jut,	 amire	 mi	 –	 hogy	 ő	 lehet	 a	 felelős	 az
anyja	 eltűnéséért	 és	 esetleges	 haláláért	 –,	 ki	 tudja,	 mire	 nem	 képes
Gideon,	csak	hogy	meggátolja	az	igazság	szétkürtölésében?

–	Menjen	 el	 ezzel	 a	 géppel,	 akkor	 is,	 ha	 nekem	nem	 sikerül.	 Jennát
legalább	 olyan	 fontos	 megtalálni,	 mint	 Gideont,	 mert	 ha	 ő	 ér	 oda
elsőnek,	annak	rossz	vége	lesz.



Serenity	 kihallja	 hangomból	 a	 sürgetést,	 s	 szinte	 felrepül	 a
mozgólépcsőn,	hogy	beálljon	a	zsémbes	utasok	közé,	akikkel	 levetetik	a
cipőjüket	és	az	övüket.

A	 pulthoz	 vezető	 sor	 nem	 akar	 haladni.	 Türelmetlenül	 állok	 egyik
lábamról	a	másikra.	Az	órámat	nézem.	Azután,	mint	egy	pórázát	 letépő
tigris,	kirontok	a	sorból	és	előreszaladok.

–	Bocsánat,	de	elmegy	a	gépem.
Botrányra,	 cirkuszra,	 káromkodásra	 számítok.	 Még	 egy	 állapotos

feleséget	 is	készen	állok	 felhozni	mentségként,	de	 senki	 sem	tiltakozik.
Csak	a	légitársaság	egyik	alkalmazottja	állja	az	utamat.

–	Ezt	nem	teheti,	uram.
–	Bocsánat	–	ismétlem	meg	–,	de	most	megy	el	a	gépem…
A	 nő	 úgy	 fest,	 mint	 aki	 messze	 túlhaladta	 a	 nyugdíjkorhatárt	 –	 s

mintha	csak	rá	akarna	erősíteni	a	benyomásomra:
–	 Maga	 még	 meg	 sem	 született,	 amikor	 én	 már	 itt	 dolgoztam,

úgyhogy	elhiheti	nekem,	ha	azt	mondom:	a	szabály	–	az	szabály.
–	Kérem!	Vészhelyzetről	van	szó.
Belenéz	egyenesen	a	szemembe.
–	Nem	itt	lenne	a	helye.
A	 sorban	 mellettem	 álló	 fickót	 szólítják	 a	 pulthoz.	 Megfordul	 a

fejemben,	 hogy	 kicselezem	 és	 átveszem	 a	 helyét,	 de	 csak	 nézem	 a
nyugdíjas	 nőt.	 Torkomon	 akad	 a	 várandós	 feleségemmel	 kapcsolatos
hazugság,	viszont	hallom	magam,	amint	ezt	mondom:

–	Igaza	van:	nem	itt	lenne.	Viszont	rohadtul	szeretném,	ha	itt	lenne,
mert	valaki,	aki	közel	áll	hozzám,	óriási	bajban	van.

Rádöbbenek,	hogy	a	nyomozói	 és	magánnyomozói	praxisom	hosszú
évei	során	talán	most	először	próbálkozom	őszinte	kifogással.

A	nő	felsóhajt,	és	beül	egy	gazdátlan	számítógéphez,	majd	int,	hogy



jöhetek.	 Elveszi	 a	 felé	 nyújtott	 foglalási	 számot.	 Olyan	 lassan	 üti	 be	 a
gépbe,	hogy	két	mozdulata	között	magamban	egész	ábécéket	kitalálok.

–	 Negyven	 éve	 itt	 vagyok	 –	 csóválja	 a	 fejét	 –,	 de	 nem	 sok	 ilyen
fickóval	találkoztam.

A	 nő	 segít	 rajtam;	 jóhiszemű	 emberi	 lény,	 aki	 nem	 akar	 egy
szenvtelen	 jegyautomata	 könyörületére	 bízni,	 így	 hát	 tartom	 a	 szám.
Egy	örökkévalóságnak	tűnő	idő	után	felém	nyújtja	a	beszállókártyát.

–	Ne	feledje,	történjék	bármi,	végül	oda	fog	érni.
Elkapom	 a	 beszállókártyát,	 és	 rohanni	 kezdek	 a	 kapu	 felé.	 A

mozgólépcsőn	 kettesével	 szedem	 a	 fokokat.	 Még	 arra	 sem	 emlékszem,
hogyan	 jutok	keresztül	a	biztonsági	ellenőrzésen,	csak	azt	tudom,	hogy
már	 a	 folyosón	 rohanok	 a	 12-es	 kapu	 felé,	 amikor	 a	 hangosbemondó
utoljára	 szólítja	 fel	 a	 nashville-i	 járat	 utasait,	 mintha	 csak	 egy
futóverseny	 állását	 közvetítené.	 A	 légitársaság	 embere	 már	 csukja	 a
kaput,	amikor	felé	sprintelek	és	odadobom	neki	a	beszállókártyát.

Mire	 felszállok	 a	 gépre,	 úgy	kifulladok,	hogy	 szólni	 se	 tudok,	 de	 öt
sorral	 hátrébb	 meglátom	 Serenityt.	 Lerogyok	 mellé,	 miközben	 a
légikísérők	belekezdenek	a	szokásos	kiselőadásba.

–	 Hát	 sikerült.	 –	 Ez	 legalább	 annyira	 meglepi,	 mint	 engem.	 Az
ablaknál	 ülő	 fickóhoz	 fordul.	 –	 Úgy	 néz	 ki,	 feleslegesen	 próbáltam
levenni	a	lábáról.

A	 férfi	 feszélyezetten	 mosolyog,	 azzal	 beletemetkezik	 az
ingyenmagazinba,	mintha	egész	életében	arra	várt	volna,	hogy	a	legjobb
hawaii	 golfpályákról	 olvasson.	 A	 viselkedése	 alapján	 biztos	 lehetek
abban,	 hogy	 Serenity	 ledumálta	 róla	 a	 fülét.	 Kedvem	 lenne	 bocsánatot
kérni.

Ehelyett	megpaskolom	Serenity	kartámaszon	nyugvó	kezét:
–	Ne	legyen	már	ilyen	kishitű!



*

Várom,	hogy	megtörjön	a	varázs.
Miután	a	gép	gond	nélkül	leszállt,	Serenity	autót	bérelt	ugyanazzal	a

hitelkártyával,	 amivel	 a	 repülőjegyet	 vette,	 és	 megkérdezte	 a
kölcsönzőst,	 tudja-e,	 hogyan	 lehet	 eljutni	 a	 tennessee-i	 Hohenwaldba.
Amíg	a	fickó	előásott	egy	térképet,	leültem	a	tikkasztóan	fülledt	és	párás
előtérben,	 közvetlenül	 az	 egyetlen	 ventilátor	 elé.	 A	 kávézóasztalon	 egy
Sports	 Illustrated	 magazin	 feküdt,	 mellette	 szamárfüles	 2010-es
telefonkönyvvel.

Noha	 Elefánt	 és	 Rezervátum	 címszó	 alatt	 is	 megnéztem,	 az
Elefántrezervátum	 nem	 szerepelt	 a	 telefonkönyvben	 –	 ami	 érthető	 is,
vállalkozásként	a	Sárga	Oldalakban	a	helye	–,	viszont	Brentwoodban	akadt
egy	CARTWRIGHT,	G.

Ahogy	Serenity	 szokta	mondani:	mintha	az	univerzum	üzenni	akart
volna	valamit.

Mennyi	 lehetett	 az	 esélye	 annak,	hogy	G.	Cartwright	 azonos	 azzal	 a
Gideon	 Cartwrighttal,	 akit	 keresünk?	 Már-már	 túl	 könnyűnek	 tűnt	 –
egyáltalán	hogyan	juthattunk	el	idáig 	anélkül,	hogy	ellenőriztük	volna?
Főként,	hogy	Jenna	is	őt	próbálta	megtalálni?

Különös	 módon	 telefonszámot	 nem	 találtam,	 csak	 címet,	 így
ahelyett,	 hogy	 a	 tennessee-i	 Hohenwaldba	 hajtottunk	 volna,	 a
Brentwoodnak	 nevezett	 nashville-i	 kertváros	 egyik	 lakóházánál
lyukadtunk	ki.

A	 hely	 zsákutca,	 a	 szó	 minden	 értelmében.	 Serenity	 lehúzódik	 a
padka	mellé,	azután	csak	meredünk	a	házra,	amit	 láthatóan	régóta	nem
laknak.	 Az	 emeleti	 redőnyök	 csálén	 lógnak	 a	 sarokvasakon;	 az	 egész
homlokzatra	 ráférne,	 hogy	 lekaparják	 és	 újrafessék.	 Az	 egykori	 kert	 és
pázsit	helyén	térdig 	ér	a	gaz.



–	Gideon	Cartwright	egy	lúzer	–	jegyzi	meg	Serenity.
–	Nem	vitatkozom.
–	Nem	tudom	elképzelni,	hogy	Alice	Metcalf	itt	élne.
–	Nem	tudom	elképzelni,	hogy	bárki	itt	élne.	–	Kiszállok	a	kocsiból,	és

nekiindulok	 a	 felhajtó	 egyenetlen	 kövezetének.	 A	 tornácon	 barna	 és
mumifikált	 cserepes	 növény,	 felette	 Brentwood	 önkormányzatának
esőtől	és	naptól	kifakult	táblájával:	LEFOGLALT	INGATLAN.

A	külső	ajtó	kifordul	a	helyéből,	ahogy	bekopogok.	Nekitámasztom	a
falnak.

–	Ha	Gideon	élt	is	itt,	mondhatjuk	múlt	időben	–	véli	Serenity.	–	Úgy
réges-rég	elköltözött.

Nem	 tudok	 vitába	 szállni	 vele,	 és	 azt	 sem	 mondom	 ki,	 amire
gondolok:	 ha	 valóban	 Gideon	 áll	 Nevvie	 Ruehl	 halálának,	 Thomas
Metcalf	haragjának	és	Alice	eltűnésének	gócpontjában,	akkor	nagyon	is
sok	 vesztenivalója	 van,	 amennyiben	 egy	 Jennához	 hasonló	 kiskölyök
mindenféle	 kérdéseket	 tesz	 fel.	 Ha	 pedig 	 meg	 akarna	 szabadulni	 tőle,
egy	ilyen	helyen	soha	senki	nem	keresné.

Még	egyszer,	határozottabban	bekopogok.
–	Én	beszélek	–	szögezem	le.
Nem	 tudom,	 melyikünk	 a	 meglepettebb,	 amikor	 lépteket	 hallunk

közeledni.	Az	ajtó	kitárul,	és	egy	torzonborz	asszony	áll	előttem.	Ősz	haja
kusza	kontyba	tűzve,	a	blúza	foltos,	a	lábain	két	különböző	cipő.

–	Segíthetek?	–	kérdi,	de	nem	néz	a	szemembe.
–	Elnézést	a	zavarásért,	asszonyom.	Gideon	Cartwrightot	keressük.
Nyomozó	 elmém	 lázasan	 dolgozik,	 feldolgoz	 minden	 részletet:	 a

barlangszerű	előteret	és	a	bútorok	teljes	hiányát;	az	ajtónyílás	sarkaiban
feszülő	 pókhálókat;	 a	 molyrágta	 szőnyegeket;	 a	 padlón	 szétszórt
újságokat	és	borítékokat.



–	 Gideon?	 –	 Megrázza	 a	 fejét.	 –	 Évek	 óta	 nem	 láttam.	 –	 Hurutos
köhögéssel	 felnevet,	 azután	 fehér	 botjával	 megkocogtatja	 az	 ajtófélfát.
Most	tűnik	csak	fel	a	bot	színe.	–	De	hát	évek	óta	nem	láttam	senkit.

Vak.
Nincs	nála	alkalmasabb	lakótárs,	ha	Gideon	itt	akarna	élni,	miközben

rejteget	valamit.	Minden	korábbinál	inkább	be	akarok	jutni	a	házba,	hogy
meggyőződjek	 róla:	 Jenna	 nincs	 a	 pincében	 vagy	 egy	 földbe	 ásott
betoncellában.

–	De	ez	Gideon	Cartwright	otthona?	–	Ha	már	tudatosan	megszegem
a	 törvényt	 és	 házkutatási	 parancs	 nélkül	 betörök,	 legalább	 jó	 okom
legyen	rá.

–	Nem	–	feleli	az	asszony.	–	A	lányomé,	Grace-é.
CARTWRIGHT,	G.
Serenity	 tekintete	 felém	 rebben.	 Megragadom	 és	 megszorítom	 a

kezét,	mielőtt	kinyithatná	a	száját.
–	Mit	mondott,	ki	maga?	–	ráncolja	homlokát	az	asszony.
–	 Még	 nem	 mondtam,	 de	 csodálkozom,	 ha	 nem	 ismeri	 meg	 a

hangomat.	 –	 Az	 öregasszony	 kezéért	 nyúlok.	 –	 Én	 vagyok	 az,	 Nevvie.
Thomas	Metcalf.

Az	arcából	ítélve	Serenity	mintha	lenyelte	volna	a	nyelvét.	Ami	talán
nem	is	akkora	tragédia.

–	Thomas…	–	Az	asszony	levegő	után	kap.	–	Olyan	régen	volt.
Serenity	belekönyököl	az	oldalamba.	Mi	a	szart	csinál?,	kérdi	némán.
A	 válasz:	 sejtelmem	 sincs.	 Társalgást	 folytatok	 egy	 asszonnyal,	 akit

láttam	 a	 hullazsákban,	 manapság	 pedig 	 a	 lányával	 él,	 aki	 állítólag
öngyilkos	 lett.	Miközben	 kiadom	magam	 az	 egykori	 főnökének,	 aki	 tíz
éve	talán	megháborodott	és	rátámadt.

Felém	nyújtja	kezét,	hogy	bizonytalan	mozdulatokkal	kitapogassa	az



arcomat.	Ujjai	végigkövetik	az	orrom,	az	ajkaim,	az	arccsontom	vonalát.
–	Tudtam,	hogy	egy	nap	eljön	értünk.
Elhúzódom,	 mielőtt	 még	 rájöhetne,	 hogy	 nem	 az	 vagyok,	 akinek

mondom	magam.
–	Hát	persze	–	hazudok	–,	hisz	egy	család	vagyunk.
–	Jöjjön	csak	be.	Grace	itt	lesz	hamarosan,	addig 	is…
–	Nagyon	szívesen	–	vágok	közbe.
Serenityvel	 követjük	 Nevvie-t	 a	 házba.	 Egyetlen	 árva	 ablak	 nincs

nyitva,	meg	sem	moccan	a	levegő.
–	Nem	tudom,	kérhetnék-e	esetleg	egy	pohár	vizet	–	kérdezem.
–	Hát	 hogyne.	 –	 Nevvie	 bevezet	 a	 nappaliba,	 a	 boltíves	mennyezetű

nagy	 helyiségbe,	 ahol	 néhány	 fehér	 lepedővel	 leborított	 kanapét	 és
asztalt	 látok.	 Az	 egyik	 kanapéról	 eltávolították	 a	 védőhuzatot.	 Serenity
leül,	 míg	 én	 bekukkantok	 a	 lepedők	 alá.	 Egy	 íróasztalt	 keresek,	 egy
iratszekrényt,	bármi	információt,	ami	magyarázatot	adhat	az	események
alakulására.

–	Mi	a	szent	szar	van	itt?	–	sziszegi	Serenity,	amint	Nevvie	kicsoszog
a	konyhába.	–	Grace	 is	 itt	 lesz	hamarosan?	Én	azt	hittem,	meghalt.	 	Azt
hittem,	Nevvie-t	agyontaposták.

–	Én	is	–	vallom	be.	–	Még	a	holttestét	is	láttam.
–	Az	övé	volt?
Nem	tudom	a	választ.	Amikor	kiértem	a	helyszínre,	Gideon	az	ölében

ringatta	 az	 áldozatot.	 Emlékszem,	 a	 koponyája	 szétnyílt,	 mint	 az	 érett
dinnye,	 a	 haja	 úszott	 a	 vérben,	 de	 nem	 hinném,	 hogy	 közelebbről	 is
megvizsgáltam	 volna	 az	 arcot.	 Ha	 megteszem,	 akkor	 se	 jelenthettem
volna	ki	biztosan,	hogy	Nevvie	Ruehl	az,	hiszen	még	egy	fényképet	sem
láttam	 róla.	 Bíztam	Thomasban,	 amikor	megnevezte	 az	 áldozatot.	 Csak
felismerte	a	saját	alkalmazottját!



–	Akkor	éjjel	ki	hívta	a	rendőröket?	–	kérdezi	Serenity.
–	Thomas.
–	Akkor	talán	ő	akarta	elhitetni,	hogy	Nevvie	meghalt.
Megrázom	a	fejem.
–	Ha	 akkor	 éjjel	 Thomas	üldözte	 volna	 a	 parkban,	Nevvie	most	nem

lenne	ennyire	nyugodt,	és	biztosan	nem	hívna	be	a	házába.
–	Hacsak	nem	akar	megmérgezni	minket.
–	Legfeljebb	nem	iszom	meg	a	vizet.	Nem,	a	holttestet	Gideon	találta

meg.	Vagy	 tévedett	 –	 amit	 nem	veszek	 be	 –,	 vagy	 csak	mindenkivel	 el
akarta	hitetni,	hogy	Nevvie	az	áldozat.

–	Az	az	egy	biztos,	hogy	nem	állt	fel	csak	úgy	a	boncasztalról	–	zárja
le	a	találgatást	Serenity.

A	szemébe	nézek.	Ehhez	nincs	mit	hozzátenni.
Egy	 áldozatot	 aznap	 éjjel	 hullazsákban	 vittek	 el.	 Egy	 másikat

eszméletlen	 állapotban	 találtak,	 fején	 egy	 olyan	 ütés	 nyomaival,	 ami
látens	vakságot	is	okozhatott.	Őt	pedig	kórházba	szállították.

Nevvie	 lép	 a	 szobába	 egy	 tálcával,	 azon	 egy	 kancsó	 vízzel	 és	 két
pohárral.

–	 Hadd	 segítsek.	 –	 Elveszem	 tőle,	 hogy	 letegyem	 az	 egyik	 letakart
asztalra.	Felemelem	a	kancsót,	és	töltök	mindkettőnknek.

Valahol	 van	 egy	 óra,	 hallom	 a	 ketyegését,	 de	 nem	 látom.	 Talán	 ott
rohad	 valamelyik	 huzat	 alatt.	 Mintha	 az	 egész	 szobát	 régi	 bútorok
szellemei	töltenék	meg.

–	Mióta	lakik	itt?	–	kérdezem.
–	 Már	 nem	 is	 emlékszem.	 Grace	 gondoskodott	 rólam,	 tudja…	 a

baleset	után.	Nem	tudom,	mire	mentem	volna	nélküle.
–	A	baleset	után?
–	 Tudja…	 ott	 a	 rezervátumban,	 akkor	 éjjel,	 amikor	 elveszítettem	 a



látásom.	 Egy	 ilyen	 ütéstől	 rosszabbul	 is	 járhattam	 volna.	 Szerencsés
vagyok,	 legalábbis	 azt	 mondják.	 –	 Lerogy	 az	 egyik	 karosszékbe,	 észre
sem	 veszi	 a	 védőhuzatot.	 –	 Nem	 sok	 mindenre	 emlékszem,	 ami
alighanem	 áldás.	 Grace	 majd	 elmond	 mindent,	 ha	 megjön.	 –	 Vet	 rám
egy	 pillantást.	 –	 Sosem	 hibáztattam	 magát	 vagy	 Maurát,	 Thomas.
Remélem,	tudja.

–	Ki	az	a	Maura?	–	kotyog	közbe	Serenity.
Egészen	 mostanáig 	 tartotta	 a	 száját.	 Nevvie	 felé	 fordul,	 az	 ajkain

tétova	mosollyal.
–	 Milyen	 udvariatlan	 vagyok.	 Nem	 vettem	 észre,	 hogy	 vendéget	 is

hozott.
Páni	 rémülettel	 nézek	 Serenityre.	 Hűnek	 kell	 lennem	 a	 meséhez,

amiben	Thomas	Metcalfot	személyesítem	meg.
–	Nem,	inkább	én	vagyok	udvariatlan.	Emlékszik	még	a	feleségemre,

Alice-re?
A	 pohár	 kicsusszan	 Nevvie	 kezéből,	 szilánkokra	 törik	 a	 padlón.

Letérdelek,	 hogy	 feltöröljem	 a	 vizet,	 ehhez	 az	 egyik	 bútor	 huzatát
használom.

Nem	 törlök	 elég	 gyorsan:	 a	 víz	 eláztatja	 a	 lepedőt,	 a	 tócsa	 mégis
egyre	nagyobb.	Vizes	lesz	a	farmerom	is,	ahogy	a	kiömlő	víz	tóvá	dagad.
Elborítja	Nevvie	lábát,	felemás	cipőit.

Serenity	a	nyakát	nyújtogatja,	ahogy	körülnéz.
–	Szentséges	isten…
A	 tapéta	 könnyezik;	 víz	 patakzik	 le	 a	 mennyezetről.	 Nevvie-hez

fordulok,	és	látom,	ahogyan	hátradől	a	széken,	és	megmarkolja	a	karfát	–
arca	fénylik	saját	könnyeitől	és	a	ház	fájdalmától.

Mozdulni	 sem	 tudok.	 Fogalmam	 sincs,	 mi	 az	 ördög	 történik.
Felettem	repedés	iramodik	végig 	a	mennyezeten,	és	ágazik	szét,	mintha



csak	idő	kérdése	lenne,	hogy	a	vakolat	megadja	magát.
Serenity	elkapja	a	karom.
–	 Futás	 –	 kiáltja,	 én	 pedig 	 követem,	 ki	 a	 házból.	 Cipőm	 tocsog	 a

hajópadlón	 terjengő	 pocsolyákon.	 Nem	 állunk	 meg,	 csak	 odakint	 az
útpadkán.

–	 Azt	 hiszem,	 kezdek	 becsavarodni	 –	 zihálja	 Serenity,	 miközben	 a
tarkóját	 csapdossa.	 Ázott	 rózsaszín	 hajáról	 az	 elefántrezervátumban
látott	áldozat	véres	koponyája	jut	eszembe.

Előregörnyedek,	 levegő	 után	 kapkodok.	 A	 dombon	 álló	 ház	 éppoly
romosnak	 és	 barátságtalannak	 tűnik,	 mint	 amikor	 megérkeztünk.
Látogatásunkról	 nem	 tanúskodik	 más,	 csak	 nyirkos	 és	 kusza
lábnyomaink	a	betonon	–	a	nyomok,	amelyek	oly	gyorsan	felszáradnak	a
hőségben,	mintha	sosem	jártunk	volna	itt.



ALICE

Két	hónap	hosszú	 idő	egy	 távolléthez.	Sok	minden	 történhet	két	hónap
alatt.

Nem	tudtam,	merre	jár	Thomas,	s	az	sem	biztos,	hogy	akartam	tudni.
Nem	 tudtam,	 visszatér-e,	 pedig 	 nemcsak	 Jennát	 és	 engem	 hagyott
magára,	 de	 hét	 elefántot	 és	 a	 rezervátum	 személyzetét	 is.	 Ami	 azt
jelentette,	hogy	valakinek	át	kellett	vennie	az	irányítást.

Két	hónap	alatt	az	ember	visszanyerheti	a	magabiztosságát.
Két	 hónap	 alatt	 kiderülhet,	 hogy	 valaki	 nemcsak	 tudós,	 de	 jó

üzletasszony	is.
Két	 hónap	 alatt	 egy	 gyermek	 rajtaütésszerűen	 elkezdhet	 beszélni,

hogy	suta	mondatokkal	és	esetlen	szavakkal	megnevezze	a	világ 	dolgait,
amelyek	ugyanolyan	újak	számára,	mint	számunkra.

Két	hónap	alatt	újra	lehet	kezdeni	mindent.
Gideon	 lett	 a	 jobbkezem.	 Bár	 beszéltünk	 egy	 új	 alkalmazott

felvételéről,	 nem	 tudtuk	 rá	 előteremteni	 a	 pénzt.	 Győzzük	 magunk	 is,
biztosított	 róla.	 Ha	 én	 egyensúlyban	 tudom	 tartani	 a	 tudományos
kutatást	 a	 nagyobb	 agyi	 kapacitást	 igénylő	 menedzseri	 feladatokkal,	 ő
elvégez	 minden	 fizikai	 munkát.	 Igaz,	 emiatt	 gyakran	 18	 órákat
dolgoztunk.	Egy	este	vacsora	után	felvettem	Jennát,	és	elzarándokoltunk
a	 birtoknak	 arra	 a	 távoli	 részére,	 ahol	 Gideon	 próbálta	 megfoltozni	 a
kerítést.	Fogót	ragadtam	és	beálltam	mellé	segíteni.

–	Nem	kellene	ezt	tennie	–	fordult	felém.
–	Ahogy	magának	sem	–	feleltem.



Ez	 lett	 a	 rutinunk:	 hat	 óra	 után	 kettesben	 dolgoztunk	 a	 tennivalók
végtelen	 listájának	 soron	 következő	 pontján.	 Magunkkal	 vittük	 Jennát,
aki	virágokat	szedett	vagy	a	vadnyulakat	kergette	a	magas	fűben.

Valahogy	kialakult	ez	a	szokás.
Valami	kialakult.

*

Maura	 és	 Hester	 újra	 együtt	 volt	 az	 afrikai	 körletben.	 Kezdtek
kötődni	 egymáshoz,	 ritkán	 lehetett	 külön	 látni	 őket.	 Egyértelműen
Maura	vette	át	az	irányítást;	ha	kihívást	intézett	Hester	ellen,	a	fiatalabb
elefánt	 megfordult,	 és	 a	 megadás	 jeleként	 a	 hátsóját	 mutatta.	 Maurát
csak	még	egyszer	láttam	visszatérni	a	borja	sírjához:	aznap	este,	amikor
együtt	úsztunk	a	 tóban.	Sikerült	 lezárnia	a	gyászmunkát.	Továbblépett,
ami	az	elefántoknak	valamiért	mindig 	jobban	megy,	mint	nekünk.

Mindennap	 kivittem	 magammal	 Jennát,	 megfigyelni	 az	 elefántokat.
Tudtam,	 hogy	 Thomas	 ezt	 veszélyesnek	 tartja,	 de	miután	 nem	 volt	 ott,
nem	 számított	 a	 véleménye.	 A	 kislányom	 tudósnak	 született:	 ahogy
körbetotyogott,	 kavicsokat,	 fűszálakat	 és	 virágokat	 gyűjtött,	 amelyeket
aztán	 különféle	 halmokba	 rendezett.	 A	 legtöbb	 délutánon	 Gideon	 talált
valami	munkát	a	közelünkben,	 így	 leülhetett	mellénk,	és	ejtőzhetett	egy
kicsit	 velünk.	 Elkezdtem	 neki	 is	 szendvicset	 csomagolni,	 több	 teát
hűtöttem	be.

Botswanáról	 beszélgettünk,	 az	 ott	 megismert	 elefántokról,	 és	 hogy
azok	 mennyire	 különböznek	 a	 mieinktől.	 A	 történetekről,	 amiket	 a
gondozóktól	 hallott,	 akik	 elhoztak	 egy-egy	 elefántot	 a	 rezervátumba	 –
hogyan	 verték	 és	 gyötörték	 az	 állatokat,	 amíg	 beidomították	 őket.	 Egy
napon	mesélt	Lillyről,	akinek	a	lábát	egy	törés	után	helyre	sem	rakták.

–	 Előtte	 egy	 másik	 cirkuszban	 volt.	 A	 hajó,	 amin	 utazott,	 Új-



Skóciában	horgonyzott.	Amikor	kigyulladt	és	elsüllyedt,	az	állatok	közül
sokan	 odavesztek.	 Lilly	 megúszta	 elevenen,	 de	 a	 hátán	 és	 a	 lábain
másodfokú	égési	sérüléseket	szenvedett.

Lilly,	 akiről	 csaknem	 két	 éve	 gondoskodtam,	 súlyosabb	 sebeket
kapott,	mint	eddig 	gondoltam.

–	Azért	ez	döbbenetes	–	jegyeztem	meg.	–	Hogyan	képesek	elfelejteni,
amit	más	emberek	műveltek	velük?	Miért	nincs	bennük	harag?

–	 Szerintem	 megbocsátanak.	 –	 Ahogy	 Maurára	 nézett,	 elhúzta	 a
száját.	 –	 Legalábbis	 remélem,	 hogy	 megbocsátanak.	 Gondolja,	 hogy
emlékszik	rá,	amikor	elvettem	tőle	a	gyermekét?

–	Igen	–	feleltem	kéretlenül	–,	de	már	nem	haragszik	érte.
Gideon	 mintha	 válaszolni	 akart	 volna,	 ám	 ekkor	 hirtelen

megdermedt	az	arca,	felpattant	és	rohanni	kezdett.
Jenna,	aki	tudta,	hogy	nem	szabad	az	elefántok	közelébe	mennie	–	és

aki	addig 	sosem	feszegette	a	határait	–	most	nem	egészen	félméternyire
állt	Maurától,	hogy	megigézve	nézzen	fel	rá.	Azután	mosolyogva	 felém
fordult.

–	Elefánt!	–	jelentette	be.
Maura	felé	nyújtotta	az	ormányát,	összeborzolta	pihekönnyű	copfját.
Varázslatos	 pillanat	 volt,	 egyszersmind	 hihetetlenül	 veszélyes.

Gyerekek	és	elefántok,	kiszámíthatatlan	párosítás.	Egy	hirtelen	mozdulat
nyomán	Jenna	akár	meg	is	halhat.

Kiszáradt	 torokkal	 egyenesedtem	 fel.	 Gideon	már	 odaért,	 de	 lassan
mozgott,	 nehogy	 megriassza	 Maurát.	 Felkapta	 Jennát,	 mintha	 csak
játszanának.

–	Gyere,	hadd	vigyelek	vissza	a	mamához	–	mosolygott	rá,	miközben
a	válla	felett	visszanézett	Maurára.

Jenna	ekkor	sikoltozni	kezdett.



–	 Elefánt!	 –	 követelte.	 –	 Akarom!	 –	 Gideon	 hasát	 rugdosta	 és	 úgy
ficánkolt,	mint	a	horogra	akadt	hal.

Teljes	 hisztit	 vert	 ki.	 A	 zaj	 megriasztotta	 Maurát,	 aki	 trombitálva
eliramodott	a	fák	felé.

–	Jenna!	–	förmedtem	rá.	–	Nem	mehetsz	az	állatok	közelébe!	Ezt	már
megbeszéltük!	 –	 A	 rettegésem	 átragadt	 rá,	 amitől	 csak	 még
keservesebben	sírt.

Gideon	 felnyögött,	 amint	 egyik	 kis	 tornacipős	 lábával	 betalált	 az
ágyékába.

–	 Jaj,	ne	haragudj…	–	nyúltam	 Jenna	után,	de	Gideon	csak	elfordult,
hogy	 addig 	 ringassa,	 amíg	 a	 sikoltozása	 elhalkult	 és	 a	 zokogása
csuklásba	 fulladt.	 Jenna	 pici	 öklébe	 fogta	 piros	 pólójának	 nyakát,	 azzal
dörgölte	 a	 szemét,	 ahogyan	 a	 takaróval	 szokta,	 amikor	 kezdett
elálmosodni.

Néhány	 perccel	 később	 Gideon	 a	 lábamhoz	 fektette	 szunyókáló
gyermekemet.	 Jenna	 arca	 kipirult,	 ajkai	 résnyire	 szétváltak.
Lekuporodtam	 mellé.	 Mintha	 porcelánból	 lett	 volna,	 vagy	 tiszta
holdfényből.

–	Nagyon	elfáradt	–	sóhajtottam	fel.
–	Nagyon	megrémült.	–	Gideon	is	visszaült	mellém.	–	Mármint	utána.
–	Igen.	–	Felnéztem	rá.	–	Köszönöm.
A	fákat	kémlelte,	amerre	Maura	eltűnt.
–	Elmenekült?
Bólintottam.
–	Ő	is	ugyanúgy	megrémült.	Mármint	utána.	–	Megráztam	a	fejem.	–

Tudja,	hogy	amióta	elefántokkal	 foglalkozom,	még	egyszer	sem	láttam,
hogy	egy	borjú	kihozta	volna	az	anyját	a	sodrából?	Lehetett	bármennyire
hisztis,	 nyafka	 vagy	 szófogadatlan?	 –	 Kinyújtottam	 a	 kezem,	 hogy



kibontsam	a	meglazult	szalagot	Jenna	hajából.	–	Sajnos	ezt	a	képességet
nem	sikerült	eltanulnom	tőlük.

–	Jenna	szerencsés,	hogy	ilyen	anyja	van.
Elhúztam	a	szám.
–	Tekintve,	hogy	csak	az	anyja	van…
–	 Nem	 –	 rázta	 a	 fejét	 Gideon.	 –	 Elnézem,	 amikor	 vele	 van.	 Maga

nagyon	jó	anya.
Megvontam	 a	 vállam.	Vártam	 lekicsinylő	 reakciómat,	 de	 a	 szavak	 –

az	elismerő	szavak	–	túl	sokat	jelentettek	a	számomra.
–	Maga	is	nagyon	jó	apa	lenne.
Felvette	 a	 gyermekláncfüvet,	 amit	 Jenna	 tépett	 ki	 és	 tett	 a	 többi

szálhoz,	mielőtt	elkóborolt	Maura	felé.	A	hüvelykujjával	hurkot	formált	a
szárából,	hogy	áthúzzon	rajta	egy	másikat.

–	Tudja,	mindig 	azt	hittem,	hogy	mostanra	az	leszek.
Összeszorítottam	 az	 ajkaimat,	 nehogy	 véletlenül	 is	 kiadjam	 Grace

titkát.
Gideon	tovább	fűzte	egymáshoz	a	szálakat.
–	Belegondolt	már,	hogy	magába	a	személybe	szeretünk	bele…	vagy

inkább	abba,	amilyennek	elképzeljük?
Arra	 gondoltam,	 hogy	miként	 a	 gyászban,	 úgy	 a	 szerelemben	 sem

látunk	tisztán.	Hogyan	is	láthatnánk,	amikor	az	egész	világunk	egyetlen
személy	 körül	 forog	 –	 vagy	 azért,	 mert	 elvesztettük,	 vagy	 mert
megtaláltuk?

Gideon	 fogta	 a	 koszorút,	 és	 óvatosan	 Jenna	 fejére	 tette,	 de	 az
lecsusszant	 a	 copfja	 maradványairól	 a	 homlokára.	 Jenna	 összerezzent
álmában.

–	Néha	azt	gondolom,	hogy	nem	 is	 létezik	 szerelem.	Csak	a	 félelem
van,	hogy	elveszítünk	valakit.



Szellő	 támadt,	 magával	 hozta	 a	 vadalmák	 és	 a	 timótfű	 illatát,	 az
elefántbőr	 és	 a	 trágya	 földszerű	 szagát,	 meg	 a	 barack	 édes	 aromáját,
amit	Jenna	korábban	evett,	hogy	lecsepegtesse	vele	játszóruháját.

–	Maga	is	fél?	–	tette	fel	a	kérdést	Gideon.	–	Hogy	mi	lesz,	ha	nem	tér
vissza?

Igazából	most	először	beszéltünk	Thomas	távozásáról.	Megosztottuk
egymással,	 hogyan	 ismerkedtünk	 meg	 a	 magunk	 társával,	 de	 a
beszélgetés	mindig 	elakadt	ezen	a	ponton	–	annál	a	pillanatnál,	amikor
minden	lehetségesnek	tűnt.

Felemeltem	az	állam,	úgy	néztem	bele	Gideon	szemébe.
–	Inkább	attól	félek,	mi	lesz,	ha	visszatér.

*

A	hasa	görcsölt.	Az	elefántok	körében	ez	nem	ritka,	különösen	akkor,
ha	 rossz	 szénát	 esznek,	 vagy	 az	 étrendjük	 radikálisan	 és	 gyorsan
megváltozik.	 Syrah	 esetében	 egyik	 sem	 történt,	mégis	 álomkórosan	 és
felfúvódva	 feküdt	 az	 oldalán.	 Nem	 evett,	 nem	 ivott,	 csak	 kavargott	 a
gyomra.	Gertie,	a	kutya,	aki	állandó	társául	szegődött,	vonítva	őrködött
mellette.

Grace	 a	 házban	 vigyázott	 Jennára.	 Éjszakára	 is	 maradt,	 hogy	mi	 az
elefánttal	 lehessünk.	 Gideon	 önként	 jelentkezett,	 de	 miután	 már	 én
parancsoltam,	nem	tehettem	meg,	hogy	távol	maradjak.

Karba	tett	kézzel	álltunk	az	istállóban,	néztük,	ahogyan	az	állatorvos
megvizsgálta	az	elefántot.

–	 Majd	 szépen	 elmondja,	 amit	 úgyis	 tudunk	 –	 súgta	 oda	 nekem
Gideon.

–	Igen,	azután	drága	gyógyszereket	ad	neki,	hogy	jobban	legyen.
Megrázta	a	fejét.



–	Mit	fog	a	zaciba	csapni,	hogy	kifizesse?
Igaza	 volt.	 Olyan	 pénzszűkébe	 kerültünk,	 hogy	 az	 üzemeltetési

költségeken	kellett	megspórolnunk	az	ilyen	vészhelyzetek	árát.
–	Majd	kitalálok	valamit	–	hessegettem	félre	a	gondot.
Elnéztük,	ahogyan	az	orvos	gyulladáscsökkentőt	és	izomlazítót	adott

be	Syrah-nak.	Gertie	nyüszítve	gömbölyödött	össze	mellette	a	szalmán.
–	 Nem	 tehetünk	 mást,	 mint	 várunk	 és	 reméljük,	 hogy	 hatni	 fog	 a

gyógyszer	–	közölte	az	orvos.	–	Addig 	is	adjanak	neki	sok	vizet.
Csakhogy	 Syrah	 nem	 akart	 inni.	 Valahányszor	 a	 közelébe	 mentünk

egy	 vödörrel,	 csak	 fújt	 ránk,	 és	 próbálta	 elfordítani	 a	 fejét.	 Néhány	 óra
alatt	kész	 idegroncsot	csinált	belőlünk.	Akármit	adott	neki	az	orvos,	 az
sem	használt.

Szívfacsaró	 érzés	 egy	 ilyen	 erős	 és	 fenséges	 állatot	 ennyire
erőtlennek	 látni.	 Eszembe	 jutottak	 a	 vadon	 élő	 elefántok,	 miután	 a
falusiak	 meglőtték	 vagy	 a	 kígyók	 megmarták	 őket,	 és	 azt	 is	 tudtam,
hogy	a	kólikát	nem	szabad	félvállról	venni.	Bélelzáródáshoz	vezethet,	az
pedig 	 halálhoz.	 Letérdeltem	 Syrah	 mellé	 és	 kitapogattam	 dobként
feszülő	hasát.

–	Történt	már	itt	ilyen?
–	 Syrah-val	még	 nem	 –	 felelte	 Gideon	 –,	 de	 láttam	már	 hasonlót.	 –

Érezhetően	nem	hagyta	nyugodni	egy	gondolat.	Hirtelen	felém	fordult.
–	Szokta	Jenna	bőrét	babaolajjal	kenegetni?

–	Azelőtt	fürdetésnél	használtam	–	feleltem.	–	Miért?
–	Hol	van?
–	Ha	maradt	belőle,	akkor	a	fürdőszobában,	a	csap	alatt…
Felállt	és	kisietett	az	istállóból.
–	Mit	csinál?	–	kiáltottam	utána,	de	nem	követtem.	Nem	hagyhattam

ott	Syrah-t.



Tíz	perccel	később	visszatért.	Két	 flakon	babaolajat	hozott,	meg	egy
Sarah	 Lee	 piskótatortát,	 amit	 utoljára	 a	 hűtőmben	 láttam.	 Követtem	 az
ázsiai	istálló	konyhájára,	ahol	az	elefántok	ételét	előkészítettük.	Elkezdte
kibontani	a	piskótát.

–	Nem	vagyok	éhes	–	jeleztem.
–	 Nem	 is	 magának	 lesz.	 –	 Kitette	 a	 tortát	 a	 pultra,	 hogy	 döfködni

kezdje	a	késsel.
–	Szerintem	már	kimúlt	–	szúrtam	közbe.
Elvigyorodott,	azután	felnyitotta	a	babaolajat,	és	rádöntötte	a	tortára.

A	piskóta	beitta	a	folyadékot,	elszivárgott	az	általa	vágott	lyukakba.
–	 A	 cirkuszban	 az	 elefántok	 sokszor	 voltak	 hasfájósak.	 Az	 orvos

mindig 	 azt	 mondta,	 hogy	 itassunk	 velük	 olajat.	 Azt	 hiszem,	 ettől
beindulnak	a	dolgok.

–	A	mi	orvosunk	nem	mondta,	hogy…
–	Alice!	–	Gideon	kezei	megdermedtek	a	torta	felett.	–	Bízik	bennem?
Elnéztem	 ezt	 a	 férfit,	 aki	 hetek	 óta	 mellettem	 dolgozott,	 és

fenntartotta	 az	 illúziót,	 hogy	 a	 rezervátum	 életben	 maradhat.	 Aki
megmentett,	engem	és	a	lányomat	is.

Egyszer	 a	 fogorvosnál	 valamelyik	 buta	 életmódmagazinban	 azt
olvastam,	hogy	amikor	kedvelünk	valakit,	kitágul	a	pupillánk.	Meg	hogy
hajlamosak	vagyunk	kedvelni	azokat,	akiknek	a	pupillája	kitágul,	amikor
ránk	 néz.	 Ördögi	 kör:	 azokat	 akarjuk,	 akik	 bennünket	 akarnak.	 Gideon
írisze	 szinte	 ugyanolyan	 árnyalatban	 játszott,	 mint	 a	 pupillája,	 ami
optikai	 illúziót	 keltett:	 egy	 fekete	 lyukét,	 egy	 végtelen	 zuhanásét.
Eltűnődtem,	hogyan	reagálhat	minderre	az	én	pupillám.

–	Igen	–	bólintottam.
Megkért,	hogy	hozzak	egy	vödör	vizet.	Amikor	követtem	az	istállóba,

Syrah	még	mindig 	az	oldalán	 feküdt,	hasfala	nehézkesen	emelkedett	és



süllyedt.	Gertie	riadtan	ült	fel.
–	Hé,	szépségem	–	térdelt	Gideon	az	elefánt	elé.	Odanyújtotta	a	tortát.

–	Bolondul	az	édességért	–	árulta	el	nekem.
Az	 elefánt	 megszagolta	 ormányával	 a	 piskótát.	 Óvatosan

megérintette.	 Gideon	 letört	 egy	 kis	 darabkát	 és	 a	 szájába	 dobta,	 míg
Gertie	az	ujjait	szaglászta.

Egy	pillanat	múlva	Syrah	elvette	az	egész	tortát,	és	egyben	lenyelte.
–	Vizet	–	mordult	fel	Gideon.
Letettem	 a	 vödröt,	 hogy	 Syrah	 elérhesse,	 majd	 néztem,	 ahogyan

felszippantott	 egy	 ormányra	 valót.	 Gideon	 odahajolt	 hozzá,	 sötét,	 erős
kezeivel	az	oldalát	simogatta,	és	elmondta	neki,	milyen	jó	kislány.

Azt	kívántam,	bár	engem	érintene	így.
A	gondolat	olyan	hirtelen	villant	belém,	mint	egy	áramütés.
–	Én…	nekem	meg	kell	néznem	Jennát…	–	hadartam.
Gideon	felnézett.
–	Biztos	vagyok	benne,	hogy	békésen	alszik	Grace	mellett.
–	 Nekem	muszáj…	 –	 Elhalt	 a	 hangom.	 Az	 arcom	 is	 kipirult,	 ahogy

megdörzsöltem	a	tenyeremmel.	Kirontottam	az	istállóból.
Gideon	 jól	 gondolta.	 Amikor	 beléptem	 a	 házba,	 Grace	 és	 Jenna

összekuporodva	 feküdt	 a	 kanapén.	 Grace	 Jenna	 kezét	 szorongatta
álmában.	 A	 gondolattól	 is	 rosszul	 lettem,	 hogy	 amíg	 ő	 gondját	 viseli
valakinek,	 akit	 szeretek,	 én	 azt	 kívánom,	 bár	 ugyanezt	 tehetném
valakivel,	akit	ő	szeret.

Fészkelődni	kezdett,	majd	óvatosan	felült,	nehogy	felébressze	Jennát.
–	Syrah	az?	Történt	valami?
Felvettem	 Jennát.	 Egy	 pillanatra	 felébredt,	 azután	 a	 szeme	 újra

lecsukódott.	 Nem	 akartam	 felébreszteni,	 de	 abban	 a	 pillanatban
mindennél	 fontosabbnak	 tűnt,	 hogy	 emlékeztessen	 rá,	 ki	 vagyok.	 Mi



vagyok.
Anya.	Feleség.
–	 Meg	 kellene	 mondania	 neki	 –	 néztem	 le	 Grace-re.	 –	 Hogy	 sosem

lehet	gyereke.
Résnyire	 szűkültek	 a	 szemei.	 Azóta	 nem	 beszéltünk	 erről,	 hogy

hetekkel	 korábban	 kipattant	 köztünk	 a	 titok.	 Tudtam,	 az	 nyugtalanítja,
hogy	 talán	 mondtam	 erről	 valamit	 Gideonnak,	 pedig 	 másról	 volt	 szó.
Azt	 akartam,	 hogy	 beszéljenek	 erről,	 és	 Gideon	 megtudja,	 hogy	 Grace
teljes	mértékben	 rábízza	magát.	Azt	 akartam,	hogy	beszéljenek	erről	 és
tervezzék	 meg	 a	 jövőjüket,	 intézkedjenek	 a	 béranyaságról	 vagy
örökbefogadásról.	 Azt	 akartam,	 hogy	 mindennél	 erősebb	 legyen
közöttük	 a	 kötés	 –	 még	 véletlenül	 se	 találjak	 rést	 a	 házasságuk	 falán,
ahová	beékelődhetek.

–	 Meg	 kellene	 mondania	 neki	 –	 ismételtem.	 –	 Megérdemli,	 hogy
tudja.

*

Másnap	 reggel	 két	 csodálatos	 dolog	 is	 történt.	 Syrah	 felkelt,
láthatóan	túljutott	a	kólikán,	és	a	körötte	ugrándozó	Gertie-vel	az	ázsiai
körletben	barangolt.	A	 tűzoltóság	pedig 	ajándékot	hozott:	 egy	használt
locsolótömlőt,	amit	nemrégiben	cseréltek	le	egy	újra.

Gideont,	 aki	még	 nálam	 is	 kevesebbet	 aludt,	 fergeteges	 jókedvében
találtam.	 Ha	 Grace	 megfogadta	 a	 tanácsom	 és	 elmondta	 neki	 a	 titkát,
akkor	vagy	ennyire	 jól	 fogadta,	vagy	annyira	örült	Syrah	felépülésének,
hogy	 még	 ez	 a	 hír	 sem	 keserítette	 el.	 Akárhogy	 is,	 láthatóan	 nem
tulajdonított	 nagy	 jelentőséget	 előző	 éjszakai	 esetlen	 távozásomnak.
Vállára	vetette	a	tömlőt.

–	A	lányok	imádni	fogják	–	vigyorgott.	–	Próbáljuk	is	ki.



–	Millió	dolgom	van	–	feleltem.	–	Ahogy	magának	is.
Igazi	 főnökasszonyként	 viselkedtem,	 de	 ez	 legalább	 falat	 vont

kettőnk	közé,	amitől	nagyobb	biztonságban	érezhettem	magam.
Az	 állatorvos	 visszatért,	 megvizsgálta	 Syrah-t,	 majd	 kiállította	 a

számlát	a	költségekről.	Eltemetkeztem	az	 irodában,	ahol	átvizsgáltam	a
könyvelést,	 és	 próbáltam	 pénzt	 kivenni	 az	 egyik	 zsebemből,	 hogy
áttegyem	 a	 másikba,	 legyen	 miből	 kifizetni	 az	 állatorvost.	 Jenna	 a
lábamnál	ült,	krétával	színezgette	a	régi	újságok	fotóit.	Nevvie	a	városba
ment,	 megjavíttatni	 az	 egyik	 teherautót,	 míg	 Grace	 kitakarította	 az
afrikai	istállót.

Csak	 amikor	 Jenna	 a	 nadrágomat	 rángatta	 azzal,	 hogy	 éhes,	 akkor
döbbentem	 rá,	 mennyire	 elszaladt	 az	 idő.	 Mogyoróvajas	 és	 lekváros
kenyeret	 kentem	 neki,	 majd	 kockákra	 vágtam,	 amik	 beleillettek	 apró
kezeibe.	 A	 kenyér	 héját	 eltettem	 a	 zsebembe,	 Maurának.	 Azután
meghallottam	egy	haldokló	fájdalmas	üvöltését.

Felkaptam	Jennát,	és	rohanni	kezdtem	az	afrikai	istálló	felé,	ahonnan
a	 hangok	 érkeztek.	 A	 legsötétebb	 gondolatok	 kergetőztek	 a	 fejemben:
Maura	és	Hester	összeugrott.	Maura	megsérült.	Az	egyik	elefánt	bántotta	Grace-t.

Az	egyik	elefánt	bántotta	Gideont.
Ahogy	kitártam	az	istálló	kapuját,	Hester	és	Maura	a	maga	bokszában

állt,	 miközben	 az	 őket	 elválasztó	 rácsokat	 eltávolították.	 Ebben	 a
hatalmas	 térben	 szökdécseltek,	 táncoltak	 és	 viháncoltak	 a	 locsolótömlő
mesterséges	 esőjében.	 Ahogy	 Gideon	 fröcskölte	 őket,	 körbe-körbe
ugrándoztak	és	sikongattak.

A	legkevésbé	sem	haldokoltak.	Nem	is	lehettek	volna	boldogabbak.
–	 Mi	 a	 fenét	 csinál?	 –	 kiáltottam,	 miközben	 Jenna	 kiszabadította

magát	 a	 karjaimból.	 Amint	 letettem	 a	 padlóra,	 ugrándozni	 kezdett	 a
pocsolyákban.



Gideon	vigyorgott,	ahogy	a	rácsok	között	ide-oda	mozgatta	a	tömlőt.
–	 Tartalmassá	 teszem	 az	 életüket	 –	 felelte.	 –	 Nézze	 csak	 Maurát.

Látta	már	így	megőrülni?
Igaza	 volt:	 Maura	 láthatóan	 teljesen	 elfeledkezett	 gyászáról.	 A	 fejét

rázta,	 a	 vízben	 tapicskolt,	 és	 magasba	 emelte	 ormányát,	 valahányszor
tülkölt	egyet.

–	 Készen	 van	 már	 a	 kazán?	 –	 kérdeztem.	 –	 Kicserélte	 az	 olajat	 a
quadban?	 Lebontotta	 a	 kerítést	 az	 afrikai	 körletben	 és	 kiszedte	 a
fatönköket	 az	 északnyugati	 mezőn?	 Kiegyengette	 már	 a	 tóhoz	 vezető
partoldalt	 az	 ázsiai	 körletben?	 –	 Csak	 soroltam	 a	 tételeket	 a	 tennivalók
végtelen	listájáról.

Gideon	elcsavarta	a	fecskendő	végét,	hogy	a	víz	lassan	elapadjon.	Az
elefántok	trombitáltak	és	forgolódtak,	várták	a	folytatást.	Reménykedtek.

–	 Én	 is	 így	 gondoltam	 –	 bólintottam.	 –	 Jenna,	 szívem,	 gyere	 ide.	 –
Elindultam	felé,	de	ő	elszaladt	előlem,	beleugrott	egy	másik	pocsolyába.

Gideon	ajkai	lebiggyedtek.
–	Hé,	főnökasszony	–	szólt	utánam,	majd	kivárta,	hogy	felé	forduljak.
Amint	 megtettem,	 elcsavarta	 a	 fecskendő	 végét,	 hogy	 a	 vízsugár

egyenesen	mellkason	találjon.
A	 hideg	 víz	 olyan	 erővel	 csapott	 meg,	 hogy	 hátratántorodtam.

Félretoltam	 arcomból	 csapzott	 hajamat	 és	 lenéztem	 elázott	 ruhámra.
Gideon	 már	 el	 is	 fordította	 a	 csövet,	 hogy	 a	 sugár	 újra	 az	 elefántokat
érje.

–	Gondoltam,	lehűtöm	egy	kicsit	–	vigyorgott.
A	tömlő	után	vetettem	magam.	Gideon	nagyobb	volt	nálam,	de	úgy

nevetett,	 hogy	 könnyedén	 kicsavartam	 a	 kezéből.	 Felé	 fordítottam	 a
vízsugarat,	amíg	arca	elé	nem	emelte	kezeit.

–	Oké!	–	nevetett,	fuldokolt	a	vízben.	–	Oké!	Megadom	magam!



–	Nem	én	kezdtem	–	emlékeztettem,	amikor	próbálta	elvenni	tőlem	a
fecskendőt.	Amíg	a	tömlő	kígyóként	tekergőzött	közöttünk,	mindketten
csak	 az	 alkalomra	 vártunk.	 A	 bőrig 	 elázott	 Gideonnak	 végül	 sikerült
átkarolnia	és	testünk	közé	ékelnie	két	kezem.	A	vízsugár	így	a	 lábunkat
áztatta,	én	pedig 	nem	tudtam	tovább	tartani	a	csövet,	ami	a	földre	esett
és	félkörben	elfordult,	mielőtt	megállapodott,	hogy	tovább	köpje	a	vizet
az	elefántok	felé.

Úgy	nevettem,	hogy	levegőt	is	alig 	kaptam.
–	Oké,	maga	győzött	–	ziháltam.	–	Engedjen	el.
Egy	 pillanatra	 elvakultam,	 amíg	 egész	 hajam	 az	 arcomra	 tapadt.

Gideon	eltolt	magától,	hogy	 lássam	mosolyát,	 lehetetlenül	 fehér	 fogait.
Nem	tudtam	levenni	tekintetem	az	ajkairól.

–	Azt	már	nem	–	felelte,	és	megcsókolt.
Még	 váratlanabbul	 ért,	 mint	 amikor	 eltalált	 az	 első	 vízsugár.

Megdermedtem,	de	csak	egy	pillanatra.	Azután	átkaroltam	a	derekát,	és
a	tenyerem	forrón	tapadt	hátának	nedves	bőréhez.	Ujjaim	végigsiklottak
testének	 domborzatán,	 a	 völgyeken,	 ahol	 az	 izomkötegek	 egymásba
torkolltak.	Úgy	merültem	el	benne,	mint	egy	feneketlen	mély	kútban.

–	Vizes	–	hallottam	Jennát.	–	Mama	vizes.
Alattunk	állt,	kezeivel	a	lábunkat	paskolta.	Addig 	a	pillanatig 	teljesen

elfeledkeztem	róla.
Mintha	nem	lenne	elég	okom	a	szégyenkezésre.
Másodszor	menekültem	 el	 úgy	 Gideontól,	 mintha	 az	 életem	múlna

rajta.	Talán	így	is	volt.

*

Az	 elkövetkező	 két	 hétben	 kerültem	 Gideont,	 csak	 Grace	 és	 Nevvie
útján	üzengettem	neki.	Gondot	fordítottam	rá,	hogy	soha	ne	maradjunk



kettesben	 az	 istállóban	 vagy	 a	 terepen.	 Cetliket	 hagytam	 neki	 a
konyhában	és	listákba	szedtem	a	tennivalóit.	Ahelyett,	hogy	a	nap	végén
találkoztunk	 volna,	 a	 ház	 hajópadlójára	 ültem	 Jennával,	 eljátszottunk	 a
kirakókkal,	építőkockákkal	és	plüssállatokkal.

Egy	este	Gideon	rádión	keresett	meg.
–	Dr.	Kingston!	Helyzet	van.
Az	idejére	sem	emlékeztem,	mikor	szólított	utoljára	dr.	Kingstonnak.

Vagy	 így	 reagált	 a	 felé	 sugárzott	 ridegségre,	 vagy	 tényleg	 történt
valami.	 Beültettem	 Jennát	 a	 lábaim	 közé,	 és	 elhajtottunk	 az	 ázsiai
istállóig ,	ahol	Grace	a	vacsorát	készítette.

–	Tudna	rá	figyelni?	–	kérdeztem.	–	Gideon	szerint	történt	valami.
Grace	felfordított	egy	vödröt,	hogy	zsámolyt	csináljon	belőle.
–	Gyere	csak	ide,	tökfej	–	mosolygott.	–	Látod	azokat	az	almákat?	Oda

tudnád	 adni	 őket	 egyesével?	 –	 A	 válla	 felett	 visszanézett	 rám.	 –	 Jól
elleszünk.

Elhajtottam	a	pajtáig ,	ahol	Gideont	Clyde	társaságában	találtam,	aki	a
szénát	szállította	nekünk.	Benne	megbíztunk;	a	legtöbb	gazda	a	penészes
szénát	 próbálta	 ránk	 sózni	 azon	 az	 alapon,	 hogy	 az	 elefántoknak	 úgyis
mindegy.	 Clyde	 most	 karba	 tette	 a	 kezeit.	 Gideon	 előtte	 állt,	 lábát
feltette	 egy	 bálára.	 A	 csűrbe	 csak	 a	 rakomány	 felét	 rakodták	 át	 Clyde
teherautójáról.

–	Mi	a	gond?	–	kérdeztem.
–	 Clyde	 azt	 mondja,	 nem	 fogad	 el	 csekket,	 mert	 a	 múltkorit	 is

visszadobták.	 Sehol	 sem	 találtam	 készpénzt,	 s	 amíg	 ez	 nem	 változik,
Clyde	 nem	 engedi	 lerakodni	 a	 szállítmány	 többi	 részét.	 Talán	 maga
tudna	segíteni.

Az	utolsó	csekket	azért	dobták	vissza,	mert	egy	vasunk	sem	maradt	a
bankban,	 készpénzt	 pedig 	 azért	 nem	 talált	 a	 kasszában,	 mert	 ezen	 a



héten	abból	fizettem	a	terménypiacon.	Ha	újabb	csekket	írunk,	azt	is	csak
visszadobnák	–	utolsó	pénzünkből	az	állatorvost	fizettem	ki.

Azt	 sem	 tudtam,	 jövő	 héten	 miből	 veszek	 ételt	 a	 lányomnak,
nemhogy	szénát	az	elefántoknak.

–	Nehéz	helyzetben	vagyunk,	Clyde.
–	Ahogy	az	egész	ország.
–	 Régi	 kapcsolat	 a	miénk	 –	 folytattam.	 –	A	 férjemmel	már	 évek	 óta

üzletelnek,	nem	igaz?
–	De	 igen,	 és	 ő	mindig 	 ki	 is	 fizetett.	 –	Összevonta	 a	 szemöldökét.	 –

Nem	adhatom	ingyen	a	szénát.
–	Tudom,	de	én	sem	hagyhatom	éhezni	az	elefántokat.
Mintha	 futóhomokra	 léptem	 volna,	 ami	 lassan,	 de	 biztosan

beszippantott.	 Támogatókat	 kellett	 volna	 szereznem,	 de	 már	 erre	 sem
maradt	 időm.	A	 tudományos	munkát	 rég	elfelejtettem,	hetek	óta	hozzá
sem	nyúltam,	most	 pedig 	 végleg	megfeneklek,	 ha	 nem	 találok	 néhány
üzletembert,	akit	nem	csak	az	osztalék	és	a	kamat	érdekel.

Kamat.
Clyde	szemébe	néztem.
–	 Tíz	 százalékkal	 többet	 fizetek,	 ha	 most	 itt	 hagyja	 a	 szénát,	 és

engedi,	hogy	jövő	hónapban	fizessek.
–	Miért	tennék	ilyet?
–	Mert	akár	beismeri,	akár	nem,	Clyde,	a	múltunk	összeköt	minket,	és

tartozik	annyival,	hogy	megbízzon	bennünk.
Nem	tartozott	semmivel,	de	reméltem,	hogy	a	bűntudat,	amiért	ő	is

belerúg	a	földön	fekvő	rezervátumba,	elhiteti	vele	az	ellenkezőjét.
–	Húsz	százalék	–	alkudozott.
Megráztam	 a	 kezét.	 Azután	 felkapaszkodtam	 a	 teherautóra,	 és

rakodni	kezdtem	a	bálákat.



Egy	órával	később	Clyde	elhajtott,	én	meg	ott	ültem	az	egyik	bálán.
Gideon	még	 dolgozott,	 hátán	 ruganyosan	 feszültek	 az	 izmok,	 ahogyan
összerendezte	 és	 magasabbra	 emelte	 a	 bálákat,	 mint	 azt	 lehetségesnek
tartottam.

–	Akkor	most	úgy	teszel,	mintha	itt	sem	lennék?	–	kérdeztem.
Nem	fordult	felém.
–	Volt	kitől	tanulnom.
–	Mégis	mit	kellene	tennem,	Gideon?	Te	tudod	a	választ?	Mert	hidd

el,	tényleg	szeretném	hallani.
Szembefordult	velem,	kezét	könnyedén	nyugtatta	a	csípőjén.	 Izzadt,

a	pelyva	és	a	széna	szálai	a	karjához	tapadtak.
–	Utálok	a	tartalék	terved	lenni.	Vigye	vissza	az	orchideákat,	Gideon.

Szerezze	meg	a	szénát	ingyen.	Változtassa	borrá	a	kibaszott	vizet.	Mi	jön
még,	Alice?

–	Ne	fizettem	volna	ki	az	állatorvost,	amikor	Syrah	ilyen	beteg	volt?
–	Nem	tudom	–	felelt	nyers	hangon.	–	Nem	érdekel.
Elfurakodott	mellettem,	ahogy	felálltam.
–	 Igenis	 érdekel.	 –	 Utána	 szaladtam,	 miközben	 kézfejemmel	 a

szememet	törölgettem.	–	Nekem	sem	hiányzik	ez	az	egész.	Nem	akarok
rezervátumot	 igazgatni.	 Nem	 akarok	 beteg	 állatok	 miatt	 aggódni,
embereket	alkalmazni	és	csődbe	menni.

Gideon	megtorpant	 az	 ajtóban.	 A	 fény	 kirajzolta	 körvonalait,	 ahogy
visszafordult	felém.

–	Akkor	mit	akarsz,	Alice?
Mikor	volt,	hogy	utoljára	megkérdezte	tőlem	valaki?
–	 Tudós	 akarok	 lenni.	 El	 akarom	 mondani	 az	 embereknek,	 hogyan

gondolkodnak	és	éreznek	az	elefántok.
Elindult	felém,	kitöltötte	egész	látómezőmet.



–	És	még?
–	Boldognak	akarom	látni	Jennát.
Tett	 felém	 még	 egy	 lépést.	 Olyan	 közel	 került,	 hogy	 a	 kérdés

végigcirógatta	és	dalra	fakasztotta	megfeszülő	bőrömet.
–	És	még?
Vetettem	 már	 meg	 a	 lábamat	 egy	 felbőszült	 elefánttal	 szemben.

Tettem	 kockára	 a	 szakmai	 hírnevemet,	 csak	 hogy	 az	 ösztöneimet
kövessem.	 Csomagoltam	 össze	 az	 egész	 életemet,	 és	 kezdtem	 elölről
mindent.	 S	 mégis,	 olyan	 bátor	 dolgot	 sosem	 tettem,	 mint	 amikor
belenéztem	Gideon	arcába,	és	megmondtam	az	igazat.

–	Boldog	akarok	lenni	–	suttogtam.
Azután	 már	 bucskáztunk	 lefelé	 a	 szalmabálák	 egyenetlen

lépcsőfokain,	 meg	 sem	 álltunk	 a	 pajta	 padlóján	 vetett	 szénaágyig .
Gideon	 ujjai	 besiklottak	 a	 hajam,	 a	 ruhám	 alá;	 zihálásom	 lett	 az	 ő
következő	 lélegzete.	 Domborzattá	 vált	 testünk	 térképe	 beleégett	 a
bőrünkbe,	ahol	csak	érintettük	egymást.	Amikor	belém	hatolt,	tudtam,
miért	van.	Mindig 	megtaláljuk	a	hazavezető	utat.

Utána,	 amikor	 a	 széna	 kaparta	 a	 hátam,	 a	 ruháim	 is	 csomókba
gyűrődtek	és	összekuszálódtak	a	végtagjaimon,	szólni	próbáltam.

–	Ne!	–	érintette	mutatóujját	az	ajkaimhoz.	–	Most	ne.	–	Átgördült	a
hátára.	 Fejem	 a	 karján	 pihent,	 pulzusa	 alattam	 lüktetett.	 Éreztem
szívének	minden	dobbanását.

–	Amikor	kicsi	voltam	–	szólalt	meg	 idővel	–,	a	bácsikámtól	kaptam
egy	 Star	 Wars-figurát.	 George	 Lucas	 is	 aláírta,	 még	 benne	 volt	 a
dobozban.	 Nem	 tudom,	 talán	 hat	 vagy	 hét	 lehettem.	 A	 bácsikám	 azt
mondta,	 ne	 vegyem	 ki	 a	 csomagolásból.	 Azt	 mondta,	 egy	 napon	 még
sokat	fog	érni.

Elfordítottam	a	fejem,	hogy	lássam	az	arcát.



–	Te	meg	kivetted	a	csomagolásból?
–	Még	szép.
Nevetésben	törtem	ki.
–	Azt	hittem,	azt	fogod	mondani,	hogy	valamelyik	polcon	még	most

is	ott	áll.	Hogy	abból	fogod	kifizetni	a	szénát.
–	 Bocs.	 Még	 kölyök	 voltam.	 Melyik	 kölyök	 játszik	 olyasmivel,	 ami

dobozban	van?	–	A	mosoly	elhalványult	az	arcán.	–	Szóval,	kicsúsztattam
a	 dobozból	 úgy,	 hogy	 ne	 lehessen	 észrevenni,	 csak	 ha	 közelebbről
megvizsgálják.	 Mindennap	 azzal	 a	 Luke	 Skywalkerrel	 játszottam.
Magammal	 vittem	 az	 iskolába,	 a	 fürdőkádba,	 még	 azzal	 is	 aludtam.
Imádtam.	 Igen,	 így	 talán	 elveszítette	 az	 értékét,	 de	 akkor	 az	 egész
világot	jelentette.

Értettem,	 miről	 beszél.	 A	 bontatlan	 gyűjtői	 példányok	 talán	 sokat
érnek,	de	az	ilyen	lopott	pillanatok	megfizethetetlenek.

Gideon	elvigyorodott.
–	Tényleg	örülök,	hogy	levettelek	a	polcról,	Alice.
Megcsipdestem	a	karját.
–	Úgy	beszélsz	rólam,	mintha	poros	szobanövény	lennék.
–	Akinek	nem	inge…
Felhemperedtem	rá.
–	Elég	a	szövegből.
Megcsókolt.
–	 Már	 azt	 hittem,	 sosem	 kérsz	 meg.	 –	 A	 karjai	 újra	 a	 testemre

fonódtak.

*

A	 csillagok	 hunyorogva	 néztek	 le	 ránk,	 mire	 kiléptünk	 a	 pajtából.
Még	most	 is	 széna	 volt	 a	 hajamban	 és	 kosz	 a	 lábamon,	 de	 Gideon	 sem



festett	 különbül.	 Felült	 a	 quadra,	 én	 pedig 	 felmásztam	 mögé,	 hogy
arcommal	a	hátához	simuljak.	Saját	illatomat	éreztem	a	bőrén.

–	Mit	mondjunk?	–	kérdeztem.
Visszanézett	a	válla	felett.
–	Semmit	–	felelte	és	beindította	a	motort.
Először	a	házánál	állt	meg,	ahol	leszállt.	Nem	égtek	a	fények;	Grace

még	Jennával	volt.	Nem	kockáztattuk	meg,	hogy	itt	csókolózzunk,	ahol
bárki	megláthat,	ezért	csak	a	szemembe	nézett.

–	Holnap?	–	kérdezte.
Bármit	 jelenthetett.	 Megbeszélhettük,	 hogy	 mikor	 tereljük	 el	 az

elefántokat,	 takarítjuk	 ki	 a	 pajtát,	 cserélünk	 gyertyát	 a	 teherautóban,
igazából	 mégis	 azt	 firtatta,	 hogy	 ugyanúgy	 kerülni	 fogom-e,	 mint
előtte.	Hogy	újra	megtörténhet-e	mindez.

–	Holnap	–	bólintottam.
Egy	perccel	 később	 elértem	a	 saját	házam.	 Leparkoltam	a	quadot	 és

leszálltam,	 próbáltam	 rendbe	 tenni	 madárfészekre	 emlékeztető	 hajam,
leporolni	 a	 ruhám.	 Grace	 tudta,	 hogy	 a	 pajtába	mentem,	 de	 egyáltalán
nem	 úgy	 festettem,	 mint	 aki	 bálákat	 rakodott.	 Inkább	 mint	 aki	 a
háborúból	jön.	Megdörzsöltem	ajkaimat,	letöröltem	Gideon	csókját,	míg
csak	a	mentségek	maradtak.

Amikor	kinyitottam	az	ajtót,	a	nappaliban	találtam	Grace-t	és	Jennát.
Velük	 pedig,	 arcán	 olyan	 sugárzó	 mosollyal,	 amivel	 egy	 galaxist
felderíthetett	volna,	Thomast.	Amint	meglátott,	átpasszolta	a	 lányunkat
Grace-nek,	hogy	a	kávézóasztalon	várakozó	csomag	után	nyúljon.	Azután
tágra	 nyílt	 és	 tiszta	 szemekkel	 felém	 indult.	 Egy	 felfordított	 növényt
nyomott	 a	 kezembe,	 amelynek	 a	 gyökerei	 szolgáltak	 hajtások	 gyanánt,
csakúgy,	mint	két	éve,	amikor	kijött	elém	a	bostoni	reptérre.

–	Meglepetés	–	suttogta.



JENNA

A	 Tennessee-i	 Elefántrezervátumnak	 van	 egy	 kedves	 kis	 belvárosi
ajándéküzlete,	 a	 falain	 nagy	 képekkel	 az	 állatokról,	 alattuk	 külön
táblával,	 ami	 elmeséli	 a	 történetüket.	 Fura	 látni	 azokat	 a	 neveket,
amelyek	egykor	a	New	England	Rezervátumhoz	tartoztak.	A	leghosszabb
ideig 	 Mauránál	 állok	 meg,	 az	 elefántnál,	 akit	 anyám	 a	 legjobban
szeretett.	Addig 	meredek	a	képére,	amíg	kezd	elhomályosodni	a	szemem
előtt.

Egy	 asztal	 tele	 megvásárolható	 könyvekkel,	 karácsonyi	 díszekkel,
könyvjelzőkkel.	 Egy	 kosárban	 plüsselefántok.	 Egy	 végtelenített	 videón
ázsiai	 elefántok	 trombitálnak,	mint	 egy	New	Orleans-i	 rezesbanda,	míg
másutt	 két	 elefánt	 játszik	 egy	 locsolócsővel,	 ahogyan	 a	 városi	 kölykök
szoktak	 nyáron	 a	 tűzcsappal.	 Egy	 kis	 kijelző	 révén	 a	 módszertant
ismerhetjük	 meg.	 Az	 ösztökék	 és	 egyéb	 erőszakos	 eszközök	 helyett,
amelyeket	 ezek	 az	 elefántok	 életük	 nagy	 részében	 ismertek,	 a
rezervátum	gondozói	a	pozitív	megerősítésben	hisznek.	Mindig 	van	egy
kordon	a	gondozó	és	az	elefánt	között	–	nemcsak	a	gondozó	biztonsága
érdekében,	de	az	elefánt	megnyugtatására	is,	hogy	bármikor	elmehet,	ha
nem	 akar	 részt	 venni	 valamiben.	 2004	 óta	 így	 megy	 ez,	 valóban
eredményesen:	a	videó	tanúsága	szerint	a	kötetlen	kapcsolatnak	hála	az
elefántok	újra	megtanulnak	bízni	az	emberekben.

Kötetlen	 kapcsolat.	 Így	 hívják,	 amikor	 valaki	 szabadon	 bejárhat	 egy
körletbe,	 ahogyan	 anyám	 és	 a	 gondozóink	 tették.	 Belegondolok,	 a
haláleset	 és	 rezervátumunk	 rákövetkező	 pusztulása	 mennyiben



változtatott	ezen.
Rajtam	 kívül	 csak	 két	 idegen	 tartózkodik	 a	 látogatóközpontban.

Mindkettő	övtáskát	és	túraszandált	visel,	az	utóbbit	zoknival.
–	 A	 terület	 valójában	 nem	 látogatható	 –	 magyarázza	 az	 egyik

alkalmazott.	 –	 A	 hely	 egész	 filozófiája	 az,	 hogy	 az	 elefántok	 szabadon
élhessenek,	ne	úgy,	mint	egy	állatkertben.	–	A	turisták	bólogatnak,	mert
politikailag 	ez	a	korrekt,	de	látni	rajtuk,	hogy	mélységesen	csalódottak.

Ami	 engem	 illet,	 egy	 térképet	 próbálok	 szerezni.	 Hohenwald
belvárosa	 jóformán	 egyetlen	 háztömb,	 és	 semmi	 sem	 utal	 rá,	 hogy	 a
környéken	 2700	 holdas	 elefántrezervátum	 terül	 el.	 Hacsak	 az	 elefántok
nem	 az	 egydolláros	 boltban	 vásárolgatnak,	 nem	 tudom,	 hol
rejtőzhetnek.

Még	 a	 turisták	 előtt	 kisurranok	 az	 ajtón	 és	 hátrakerülök,	 az
alkalmazottak	kis	parkolójába.	Három	autó	és	két	kisteherautó	várakozik
itt.	 Egyiken	 sem	 látni	 az	 Elefántrezervátum	 emblémáját,	 igazából
bárkihez	 tartozhatnak.	 Közel	 hajolok	 az	 ablakokhoz,	 hogy	 bekémleljek,
hátha	azonosítja	valami	a	kocsik	gazdáját.

Az	 egyik	 egy	 fiatal	 anyukáé:	 a	 padlót	 cumisüvegek	 és	 szétszórt
gabonapehely	borítja.

Két	 másik	 fiatal	 fickóké:	 a	 visszapillantón	 plüss	 dobókocka,	 hátul
vadászkatalógusok.

Az	első	kisteherautóval	viszont	beletrafálok.	A	lehajtott	napellenzőből
egy	köteg	papír	kandikál	ki,	a	felsőn	az	Elefántrezervátum	logójával.

A	 platón	 szétszórva	 széna,	 ami	 azért	 is	 jó	 dolog,	 mert	 ebben	 a
kánikulában	 a	 fém	 gyakorlatilag 	 beleégne	 a	 bőrömbe.	 Elhelyezkedem	 a
kisteherautó	hátuljában,	 ami	 lassan	 a	 kedvenc	közlekedési	 eszközömmé
válik.

Nem	 egész	 egy	 órával	 később	 már	 az	 úton	 zötykölődöm,	 keresztül



egy	magas	távirányítású	kapun.	A	sofőr	egy	kódot	pötyög	be,	mielőtt	a
kapu	feltárul.	Jó	ötven	méter	után	újabb	kapu	következik,	ahol	ugyanez	a
teendő.

Menet	 közben	 próbálom	 felmérni	 a	 terepet.	 A	 rezervátumot
szokványos	drótkerítés	veszi	körbe,	a	belső	kordont	azonban	acélcsövek
és	kábelek	alkotják.	Nem	emlékszem	a	mi	intézményünkre,	de	ez	takaros
és	 rendben	 van.	 A	 táj	 a	 végtelenbe	 nyúlik:	 dombok	 és	 erdők,	 tavak	 és
mezők,	 közöttük	 nagy	 istállók.	 Minden	 olyan	 zöld,	 hogy	 a	 szemem
belefájdul.

Amikor	a	kocsi	leparkol	az	egyik	istálló	elé,	meglapulok,	és	remélem,
hogy	a	sofőr	kiszállás	közben	nem	vesz	észre.	Hallom	az	ajtó	csapódását,
a	 lépteket,	 majd	 egy	 elefánt	 vidám	 trombitálását,	 ahogyan	 gondozója
belép	az	istállóba.

Mint	akit	puskából	lőttek	ki,	úgy	iramodok	el.	Lebukom	az	istálló	fala
mentén,	követem	az	erős	kerítést,	míg	meg	nem	látom	az	első	elefántot.

Afrikai.	 Talán	 nem	 vagyok	 akkora	 szakértő,	 mint	 a	 mamám,	 de
ennyit	 tudok.	 Ebből	 a	 szögből	 nem	 látni,	 hogy	nőstény-e	 vagy	hím,	 de
rohadt	 hatalmas	 –	 bár	 talán	 ez	 is	 túl	 sok	 információ,	 amikor	 olyan
elefántról	beszélünk,	amitől	csak	egy	méter	és	némi	acél	választ	el.

Ha	 már	 acél:	 fémet	 látok	 az	 elefánt	 agyarán.	 Mintha	 aranyba
mártották	volna	a	végét.

Az	állat	hirtelen	megrázza	a	fejét,	a	füleit	csapkodja,	és	felveri	közénk
a	vöröses	port.	Hangos	és	váratlan	az	egész,	köhögve	tántorodom	hátra.

–	Ki	engedett	be?	–	förmed	rám	egy	hang.
Ahogy	 megfordulok,	 egy	 férfi	 tornyosul	 fölém.	 A	 feje	 szinte	 tar

kopaszra	van	borotválva,	a	bőre	kávészínű.	A	fogai	ezzel	szemben	mintha
neonból	 lennének.	 Várom,	 mikor	 kapja	 el	 a	 gallérom	 és	 rángat	 ki	 a
rezervátum	 kapuin,	 vagy	 hívja	 az	 őröket,	 akik	 távol	 tartják	 az	 ilyen



hívatlan	látogatókat,	de	ő	csak	tágra	nyílt	szemmel	mered	rám,	mintha	a
földből	bújtam	volna	ki.

–	Épp	olyan	vagy,	mint	ő	–	suttogja.
Nem	számítottam	rá,	hogy	ilyen	könnyű	lesz	megtalálni	Gideont,	de

ha	már	majdnem	ötezer	kilométert	leutaztam,	igazán	megérdemlek	egy
kozmikus	áttörést.

–	Jenna	vagyok…
–	Tudom.	–	Gideon	körbenéz.	–	Ő	hol	van?	Alice?
A	remény	léggömb,	amit	egyetlen	fújás	választ	el	a	kipukkadástól.
–	Azt	reméltem,	hogy	itt	lesz.
–	Úgy	érted,	nem	 jött	el	veled?	–	A	csalódottság	kiül	az	arcára.	Hát,

mintha	csak	tükörbe	néznék.
–	Nem	is	tudod,	hol	van?	–	Megremeg	a	térdem.	Nem	tudom	elhinni,

hogy	idáig 	eljöttem	teljesen	feleslegesen.
–	 Próbáltam	 fedezni,	 amikor	 jöttek	 a	 rendőrök.	 Nem	 tudom,	 mi

történt	 odakint,	 de	 Nevvie	 meghalt,	 ő	 meg	 eltűnt…	 Ezért	 mondtam	 a
zsaruknak,	 hogy	 szerintem	 fogott	 téged	 és	 elszökött.	 Egész	 végig 	 ezt
tervezte.

Hirtelen	szétárad	bennem	a	fény:	akart	engem,	akart	engem,	akart	engem.
Csak	 valahol	 a	 tervezés	 és	 a	 kivitelezés	 között	 valami	 rettenetesen
félresiklott.	 Gideon	 –	 a	 kulcs	 a	 zárhoz,	 az	 ellenméreg,	 a	 titkos	 üzenet
kódja	–	semmivel	sem	tud	többet	nálam.

–	Te	nem	szerepeltél	ebben	a	tervben?
Az	arcomat	fürkészi,	próbálja	felmérni,	mennyit	tudok	az	anyámmal

folytatott	kapcsolatáról.
–	Azt	hittem,	 szerepelek,	de	 sosem	próbált	kapcsolatba	 lépni	velem.

Eltűnt.	Kiderült,	hogy	csak	eszköz	vagyok,	nem	a	cél.	Szeretett	engem	–
vallja	be	Gideon	–,	de	téged	sokkal	jobban.



Egy	pillanatra	el	is	feledkeztem	arról,	hol	vagyok,	de	az	elefánt	most
felemeli	 az	 ormányát	 és	 kürtölni	 kezd.	 A	 nap	 égeti	 a	 fejem	 tetejét.
Szédelgek,	mint	aki	napok	óta	hánykolódik	a	tengeren,	és	az	imént	lőtte
fel	az	utolsó	 fényjelző	 rakétáját,	hogy	kiderüljön:	amit	mentőcsónaknak
hitt,	csak	a	fény	játéka.	Az	elefánt	a	fényes	agyaraival	a	körhinta	lovaira
emlékeztet,	amelyektől	gyerekként	annyira	féltem.	Még	azt	sem	tudom,
a	 szüleim	 mikor	 és	 hol	 vittek	 el	 a	 vásárba,	 de	 azoktól	 a	 szörnyű
falovaktól,	a	faragott	sörényeiktől	és	a	vicsorgó	fogaiktól	sírva	fakadtam.

Most	is	kedvem	lenne.
Gideon	 csak	néz,	 ami	 fura	 érzés	 –	mintha	próbálna	 belátni	 a	 bőröm

alá	vagy	az	agyam	redőibe.
–	 Azt	 hiszem,	 van	 itt	 valaki,	 akivel	 találkoznod	 kellene	 –	 sóhajt	 fel

végül,	ahogy	a	kerítés	felé	indul.
Talán	 az	 egész	 csak	 próba	 volt.	 Talán	 látni	 akarta,	 komolyan

gondolom-e,	 mielőtt	 odavisz	 az	 anyámhoz.	 Nem	 adom	 át	 magam	 a
reménynek,	 de	 ahogy	 követem,	 egyre	 gyorsabban	 és	 gyorsabban
lépkedek.	Ha	mégis,	ha	mégis,	ha	mégis…

Mintha	 tíz	 kilométert	 gyalogolnánk	 ebben	 a	 rekkenő	 hőségben.	 A
veríték	 a	 bőrömhöz	 tapasztja	 blúzom,	mire	 felkapaszkodunk	 a	 dombra,
és	 a	 gerincén	meglátok	 egy	másik	 elefántot.	Mondania	 sem	 kell,	 hogy
Maura	 az.	 Amikor	 finom	mozdulattal	 a	 kerítés	 fölé	 emeli	 az	 ormányát,
amikor	 orrlyukai	 úgy	 nyílnak	 és	 záródnak,	 mint	 egy	 rózsa	 szirmai,
tudom,	 hogy	 ugyanúgy	 emlékszik	 rám,	 ahogyan	 én	 őrá	 –	 mélyen,
legbelül.

Anyám	valóban,	visszavonhatatlanul	nincs	itt.
Az	 elefánt	 szemei	 sötétek	 és	 redőzöttek.	 Fülén	 szinte	 átsüt	 a	 nap,

látom	 az	 erek	 mindent	 átszövő	 úthálóját.	 Forróság	 sugárzik	 a	 bőréből.
Vénnek,	ősinek	látom,	mint	egy	dinoszauruszt.	Harmonikaszerű	ormánya



hullámként	 tör	 felém,	 amikor	 átnyúl	 a	 kerítés	 felett.	 Ahogy	 az	 arcomba
fúj,	a	nyár	és	a	széna	illatát	érzem.

–	Ezért	maradtam	itt	–	hallom	Gideon	hangját.	–	Azt	gondoltam,	egy
nap	 eljön	 megnézni	 Maurát.	 –	 Az	 elefánt	 kinyúl,	 és	 a	 karjára	 fonja
ormányát.	–	Nagyon	rosszul	viselte,	amikor	áthoztuk	ide.	Ki	sem	jött	az
istállóból.	A	bokszában	maradt,	behúzódott	a	sarokba.

A	hosszú	bejegyzésekre	gondolok	anyám	naplójában.
–	Gondolod,	hogy	bűntudata	volt?
–	 Talán	 –	 feleli	 Gideon.	 –	 Talán	 a	 büntetéstől	 félt.	 Vagy	 neki	 is

hiányzott	a	mamád.
Az	elefánt	úgy	dübörög,	mintha	egy	teherautó	motorját	indítanák	be.

A	levegő	megreszket	körülöttem.
Maura	felkap	egy	oldalán	fekvő	fenyőrönköt.	Végigkarcolja	törzsét	az

agyarával,	 azután	 megemeli,	 és	 nekipréseli	 a	 vaskos	 acélkerítésnek.
Tovább	kaparássza	a	kérget,	majd	ledobja	és	a	talpa	alatt	görgeti	a	fát.

–	Mit	csinál?
–	Játszik.	Kivágják	neki	a	fákat,	hogy	lefoszthassa	róluk	a	kérget.
Tíz	 perc	 után	 Maura	 úgy	 kapja	 fel	 a	 rönköt,	 mintha	 fogpiszkáló

lenne,	hogy	olyan	magasra	emelje,	mint	a	kerítés.
–	Jenna!	–	kiált	fel	Gideon.	–	Vigyázz!
Fellök,	és	rajtam	landol,	egy	méterre	a	becsapódó	rönktől,	ami	éppen

azon	a	helyen	ér	földet,	ahol	eddig 	álltam.
Melegnek	érzem	kezét	a	vállamon.
–	Jól	vagy?	–	Felsegít,	és	elmosolyodik.	–	Amikor	utoljára	a	karomban

tartottalak,	alig 	voltál	ekkora.
Elhúzódom	 tőle,	 hogy	 lekuporodjak,	 és	 megnézzem	 ajándékomat.

Egy	 méter	 hosszú	 és	 jó	 huszonöt	 centi	 széles,	 méretes	 fadarab.	 Maura
agyara	 mintákat	 vájt	 bele	 –	 vonalakat	 és	 rovásokat,	 amelyek	 minden



ismétlődés	vagy	ok	nélkül	metszik	egymást.
Hacsak	gondosabban	meg	nem	nézzük.
Ujjammal	követem	a	vonalakat.
Kis	 képzelőerővel	 látni	 egy	 M-et	 és	 egy	 I-t.	 Az	 a	 csomó	 a	 fában

elmegy	W-nek.	A	másik	oldalon	 találok	 egy	 félkört,	 két	hosszú	kaparás
között:	I-D-I.

Kedvesem,	xhoszául.
Gideon	 talán	 nem	 hiszi,	 hogy	 anyám	 valaha	 is	 visszatér,	 de	 én

kezdem	azt	hinni,	hogy	mindenhol	itt	van	körülöttem.
A	gyomrom	éppen	ekkor	kordul	olyat,	mint	Mauráé	lenne.
–	Éhes	vagy	–	hallja	meg	Gideon.
–	Nem	érdekes.
–	Kerítek	valami	ennivalót.	Tudom,	hogy	Alice	is	ezt	akarná.
–	 Oké.	 –	 Visszaindulunk	 az	 istálló	 felé,	 amit	 legelőször	 láttam,

amikor	 ideérkeztem	 a	 kisteherautón.	 Gideon	 autója	 egy	 fekete	 furgon.
Arrébb	kell	raknia	a	szerszámos	ládákat	az	ülésről,	hogy	beszállhassak.

Menet	 közben	 érzem,	 hogy	 még	 mindig 	 lopott	 pillantásokkal
méreget.	Mintha	próbálná	emlékezetébe	vésni	az	arcomat,	vagy	ilyesmi.
Most	jövök	csak	rá,	hogy	még	mindig 	piros	pólót	és	rövidnadrágot	visel,
a	New	England	Rezervátum	munkaruháját.	 Itt	Hohenwaldban	mindenki
más	khakiben	jár.

Az	egésznek	semmi	értelme.
–	Mit	is	mondtál,	mióta	dolgozol	itt?
–	Ó!	Már	évek	óta.
Vajon	mi	az	 esélye,	hogy	egy	2700	holdas	 rezervátumban	mindenki

más	helyett	éppen	Gideonba	botoljak?
Hacsak	nem	ő	akarta	így.
S	 ha	 nem	 én	 találtam	 meg	 Gideon	 Cartwrightot?	 Ha	 ő	 talált	 meg



engem?
Úgy	gondolkodom,	mint	Virgil,	ami	nem	feltétlenül	rossz,	legalábbis

önvédelmi	 szempontból.	 Persze	 én	 követtem	 el	 mindent,	 hogy
megtaláljam	Gideont,	 de	most,	miután	 találkoztunk,	 eszembe	 jut,	 hogy
talán	 mégsem	 volt	 olyan	 jó	 ötlet.	 Félelmet	 érzek	 a	 számban,	 mintha
rézpénz	 lenne	 a	 nyelvemen.	 Most	 először	 ötlik	 fel	 bennem,	 hogy
Gideonnak	köze	lehet	az	anyám	eltűnéséhez.

–	 Emlékszel	 arra	 az	 éjszakára?	 –	 Mintha	 csak	 kibontaná	 a
gondolatszálat	az	elmémből.

Elképzelem	 Gideont,	 ahogyan	 elhozza	 anyámat	 a	 kórházból,	 félreáll
valahol,	 és	 a	 nyakára	 kulcsolja	 az	 ujjait.	 Elképzelem,	 ahogyan	ugyanezt
teszi	velem.

Kényszerítem	 magam,	 hogy	 nyugodt	 hangon	 feleljek.	 Arra
gondolok,	Virgil	hogyan	oldaná	meg,	ha	próbálna	információt	kicsikarni
egy	gyanúsítottból.

–	Nem.	Kicsi	voltam,	szerintem	átaludtam	az	egészet.	–	Felé	fordulok.
–	Te	igen?

–	Sajnos	igen.	Bár	elfelejthetném!
Mostanra	 lassan	beérünk	 a	 városba.	A	 családi	 házak	külső	 öve	 kezdi

átadni	a	helyét	a	dobozszerű	üzleteknek	és	benzinkutaknak.
–	Miért?	–	bukik	ki	belőlem.	–	Mert	te	voltál	az,	aki	megölte?
Gideon	félrehúzódik,	fékez.	Mintha	pofon	vágtam	volna.
–	 Jenna…	én	nagyon	 szerettem	anyádat	 –	 esküdözik.	 –	 Próbáltam	őt

megvédeni.	Feleségül	akartam	venni.	Gondoskodni	akartam	róla.	Róla	és
a	kisbabáról.

Az	autóból	mintha	hirtelen	kiszippantanák	a	levegőt.	Mintha	vékony
műanyag	fólia	feszülne	a	számon	és	az	orrlyukaimon.

Talán	rosszul	hallottam.	Talán	azt	mondta,	hogy	gondoskodni	akart



rólam,	a	kisbabáról.	Csakhogy	nem	ezt	mondta.
Gideon	lassan	leállítja	az	autót,	majd	az	ölére	mered.
–	Nem	tudtad	–	mormolja	maga	elé.
Egyetlen	mozdulattal	kapcsolom	ki	az	övemet	és	nyitom	ki	az	ajtót.

Szaladni	kezdek.
Hallom,	 ahogyan	 ajtó	 csapódik	mögöttem.	 Gideon	 az,	 a	 nyomomba

ered.
Belépek	az	első	utamba	eső	épületbe,	egy	étterembe,	és	elszaladok	a

pult	 mellett	 hátra,	 ahol	 a	 mellékhelyiségek	 szoktak	 lenni.	 A	 női
mosdóban	 bezárom	 az	 ajtót,	 felmászom	 a	 mosdókagylóra,	 és
kicsusszanok	 a	 falba	 vágott	 keskeny	 ablaknyíláson.	 Hangokat	 hallok
odakintről,	 Gideon	 az	 ajtó	 előtt	 könyörög,	 hogy	 engedjem	 be.	 Az
ablakból	 a	 konténer	 fedelére	 pottyanok,	 és	 eliramodom	 az	 étterem
mögötti	kis	sikátorban.

Fák	 suhannak	 el	 mellettem.	 Meg	 sem	 állok,	 amíg	 ki	 nem	 érek	 a
városból.	Azután,	két	nap	óta	először,	bekapcsolom	a	mobilom.

Van	 térerő,	 három	 vonás.	 Negyvenhárom	 üzenet	 vár	 a
nagymamámtól.	Nem	törődöm	velük,	csak	hívom	Serenity	számát.

A	 harmadik	 csengetésre	 felveszi,	 amiért	 olyan	 hálás	 vagyok,	 hogy
könnyekben	török	ki.

–	Kérem,	segítenie	kell!



ALICE

Miközben	 ott	 ültem	 az	 afrikai	 istálló	 padlásán,	 nem	 először	 tűnődtem
azon,	hogy	talán	én	vagyok	az,	akinek	elment	az	esze.

Thomas	 már	 öt	 hónapja	 hazatért.	 Gideon	 újra	 lemázolta	 a	 falakat.
Rongyok	hevertek	a	padlón	és	festékes	dobozok	sorakoztak	a	fal	mellett,
ám	ezt	leszámítva	üres	volt	a	helyiség.	Semmi	sem	utalt	arra	az	őrületre,
ami	 egészben	 felfalta	 a	 férjemet.	 Már-már	 meggyőztem	 magam	 arról,
hogy	csak	képzeltem	az	egészet.

Aznap	 szakadt	 az	 eső.	 Jenna	 izgatottan	 várta,	 hogy	 az	 új
gumicsizmájában	 mehessen	 oviba,	 amire	 olyan	 pettyeket	 festettek,
mintha	 katicabogarak	 lennének.	 Grace-től	 és	 Gideontól	 kapta	 a
születésnapjára.	 Az	 időjárás	 miatt	 az	 elefántok	 inkább	 bent	 maradtak	 az
istállóban.	 Nevvie	 és	 Grace	 leveleket	 hajtogatott	 és	 borítékolt,	 az	 újabb
támogatásgyűjtő	 kampány	 jegyében.	 Thomas	 úton	 volt	 hazafelé	 New
Yorkból,	ahol	a	TUSK	képviselőivel	találkozott.

Sosem	mondta	meg	nekem,	hol	 kezeltette	magát.	 Csak	 annyit	 árult
el,	 hogy	 nem	 ebben	 az	 államban,	meg	 hogy	 autóval	ment	 oda,	miután
kiderült,	 hogy	 a	 régi	 hely	 bezárt.	 Nem	 tudtam,	 hihetek-e	 neki,
mindenesetre	visszakaptam	a	régi	Thomast,	s	ha	meg	is	voltak	a	magam
kételyei,	 elhallgattam	 őket.	 Nem	 kértem,	 hogy	 láthassam	 a	 könyveket,
nem	szaglásztam	utána.	Amikor	a	legutóbb	tettem,	kis	híján	megfojtott.

A	 rehabilitációból	 egy	 új	 orvossággal	 és	 három	 magánbefektető
csekkjével	 tért	 vissza.	 (Talán	 ők	 is	 páciensek,	 tűnődtem	 el,	 de	 nem
igazán	érdekelt,	amíg	a	csekkjüket	nem	dobták	vissza.)	Úgy	vette	vissza



a	rezervátum	vezetését,	mintha	el	sem	ment	volna,	de	ha	ez	az	átmenet
simán	 le	 is	 zajlott,	 a	 házasságunkban	 nem	 állt	 helyre	 a	 rend	 ilyen
könnyen.	 Több	 mint	 egy	 éve	 nem	 mutatott	 mániás	 vagy	 depressziós
tüneteket,	 de	 én	még	most	 sem	 bíztam	 benne,	 és	 ő	 tudta	 ezt.	 Olyanná
váltunk,	mint	két	halmaz,	a	metszetében	 Jennával.	Manapság,	ha	hosszú
órákat	dolgozott	az	 irodájában,	önkéntelenül	 is	arra	gondoltam,	hogy	az
értelmetlen	 zagyvaságait	 takargatja,	 mint	 korábban.	 Amikor
megkérdeztem,	stabilnak	érzi-e	az	állapotát,	megvádolt,	hogy	leselkedem
utána,	és	zárni	kezdte	az	ajtót.	Ördögi	körbe	kerültünk.

Menekülésről	 ábrándoztam.	Magammal	 viszem	 Jennát	 és	 elszököm.
Elmegyek	 érte	 az	 oviba,	 aztán	 csak	 beülünk	 az	 autóba.	 Néha	 hangot	 is
adtam	 ennek	 a	 gondolatnak,	 amikor	 Gideonnal	 találtunk	 rá	 alkalmat,
hogy	együtt	legyünk.

Mégsem	 szöktem	 el,	 mert	 gyanítottam,	 hogy	 Thomas	 tud	 a
viszonyunkról.	 Vajon	 melyikünket	 talált	 volna	 a	 bíróság	 alkalmasabb
szülőnek:	az	elmebeteg	apát	vagy	a	házasságtörő	anyát?

Hónapok	óta	nem	aludtunk	együtt.	Fél	nyolckor,	közvetlenül	azután,
hogy	ágyba	dugtam	Jennát,	töltöttem	magamnak	egy	pohár	bort,	majd	a
kanapén	 fekve	 olvastam,	 amíg	 el	 nem	 aludtam.	 A	 Thomasszal	 való
kapcsolatom	 kimerült	 a	 Jenna	 jelenlétében	 folytatott	 udvarias
beszélgetésekben	és	a	távollétében	folytatott	indulatos	veszekedésekben.
Még	mindig 	kivittem	magammal	Jennát	a	terepre.	A	korábbi	incidensből
megtanulta	 a	 leckét;	 és	 hogyan	 nőhet	 fel	 egy	 gyermek	 egy
elefántrezervátumban,	 ha	 nem	 érzi	 magát	 otthonosan	 az	 elefántok
között?	Thomas	még	mindig 	úgy	gondolta,	hogy	ebből	szörnyű	baleset
lesz,	míg	engem	valójában	az	a	lehetőség	rémített	meg,	hogy	kettesben
marad	vele.	Egy	este,	miután	újra	elvittem	Jennát	a	kerítésen	túlra,	olyan
erővel	ragadta	meg	a	karomat,	hogy	véraláfutásos	lett.



–	 Melyik	 bíró	 gondolná	 rólad,	 hogy	 alkalmas	 vagy	 anyának?	 –
sziszegte.

Hirtelen	 ráébredtem,	hogy	nem	 csak	 Jennával	 tett	 kirándulásaimról
beszél.	S	hogy	nem	csak	én	tűnődöm	a	kizárólagos	felügyeleten.

Grace	vetette	fel,	hogy	Jennát	talán	ideje	lenne	beíratni	az	oviba.	Két
és	 fél	 éves	 korára	 minden	 társasági	 érintkezése	 a	 felnőttekre	 és	 az
elefántokra	 korlátozódott.	Megtetszett	 az	 ötlet,	mert	 így	 legalább	 napi
néhány	órát	nem	kellett	amiatt	aggódnom,	hogy	Jenna	kettesben	marad
Thomasszal.

Ha	megkérdezik,	ki	vagyok,	nem	tudtam	volna	mit	felelni.	Édesanya,
aki	 egy	 répával	 és	 szeletelt	 almával	 teli	 uzsonnás	 dobozzal	 kiteszi	 a
lányát	 az	 ovinál?	 Kutató,	 aki	 elküldi	 a	 Maura	 gyászmunkájával
kapcsolatos	értekezését	a	szaklapoknak,	és	imát	rebeg	minden	nagyalakú
boríték	 felett,	mielőtt	 becsúsztatja	 a	 postaládába?	 Feleség,	 aki	 ott	 áll	 a
férje	 mellett	 kis	 fekete	 ruhájában	 egy	 bostoni	 koktélpartin	 és	 lelkesen
tapsol,	 amikor	 az	 átveszi	 a	 mikrofont,	 hogy	 az	 elefántok	 védelméről
szónokoljon?	 Nő,	 aki	 csak	 a	 szeretője	 karjaiban	 virágzik	 ki,	 mintha	 az
lenne	az	éltető	napsugár,	az	egyetlen	tápláléka?

Életem	 háromnegyed	 részében	 úgy	 éreztem,	 mintha	 szerepet
játszanék	 –	 mintha	 bármikor	 lesétálhatnék	 a	 színpadról	 és
abbahagyhatnám	a	színlelést.	S	amint	a	közönség	nem	látott,	Gideonhoz
vágytam.

Hazudtam.	 Olyanokat	 bántottam,	 akik	még	 csak	 nem	 is	 tudtak	 erről.
Mégsem	találtam	magamban	annyi	lelkierőt,	hogy	leálljak.

Egy	 rezervátum	 nagyon	 mozgalmas	 hely,	 ahol	 nincs	 sok	 tere	 a
magánéletnek	 –	 különösen,	 ha	 valaki	 belebonyolódik	 egy	 viszonyba,	 és
mindkét	érintett	hitvese	is	ott	dolgozik.	Volt	néhány	lázas	üzekedésünk
a	szabadban,	meg	egy	váratlan	találkozás	az	ázsiai	istálló	kapuja	mögött,



ahol	 orosz	 rulettet	 játszottunk	 a	 testünkkel	 és	 elhagytunk	 minden
védekezést.	Talán	nem	is	az	irónia,	egyedül	a	kétségbeesés	vitt	rá,	hogy
olyan	 helyet	 keressek	 a	 légyottjainkhoz,	 ahová	 Thomas	 sosem
merészkedne,	és	ahol	Nevvie	vagy	Grace	se	keresne	soha.

Az	 ajtó	 kinyílt.	 Mint	mindig,	 most	 is	 elakadt	 a	 lélegzetem.	 Gideon
belépett	 a	 záporból,	 és	megpörgette	 az	 esernyőjét,	mielőtt	 összecsukta.
Nekitámasztotta	a	korlátnak,	majd	belépett	a	szobába.

A	padlóra	terítettem	egy	lepedőt,	amíg	rá	vártam.
–	Mintha	megjött	volna	a	monszun	–	fújtatott	Gideon.
Felkeltem,	és	nekiláttam	kigombolni	az	ingét.
–	Akkor	jobb	lesz,	ha	levetjük	ezeket	a	vizes	göncöket	–	javasoltam.
–	Mennyi?	–	kérdezte.
–	 Húsz	 perc.	 –	 Ennyi	 időre	 tűnhettem	 el	 anélkül,	 hogy	 felfigyeltek

volna	 a	 hiányomra.	 Becsületére	 legyen	 mondva,	 Gideon	 sosem
panaszkodott	 és	 sosem	 próbált	 tartóztatni.	 Megszoktuk	 a	 korlátokat.
Még	a	kis	szabadság	is	jobb,	mint	a	semmi.

Hozzásimultam,	 a	 mellkasára	 buktattam	 a	 fejem.	 Lehunytam	 a
szemem,	ahogy	megcsókolt,	és	megemelt	annyira,	hogy	köré	fonhassam
a	 lábam.	 Válla	 felett,	 a	 műanyag	 fólián	 át,	 amit	 sosem	 cseréltünk	 le,
láttam	a	hullámokban	szakadó	esőt,	a	világ 	megtisztulását.

Nem	 tudom,	 meddig	 állt	 Grace	 az	 ajtóban	 és	 figyelt	 bennünket,
miközben	előrebukó	ernyője	már	nem	oltalmazta	meg	a	vihartól.

*

Jenna	ovijából	telefonáltak.	Lázas	 lett,	hányt	 is.	Lehet,	hogy	elkapott
valamit?

Grace	is	elmehetett	volna,	de	úgy	gondolta,	tudnom	kell.	Nem	talált
az	 afrikai	 istállóban,	 pedig 	 korábban	 azt	 mondtam,	 hogy	 odamegyek.



Meglátta	Gideon	piros	esernyőjét.	Azt	gondolta,	talán	vele	vagyok.
Zokogtam.	 Mentegetőztem.	 Könyörögtem,	 hogy	 bocsásson	 meg

Gideonnak	és	ne	mondja	el	Thomasnak.
Lemondtam	Gideonról.
Újra	 beletemetkeztem	 a	 kutatásba,	 mert	 nem	 tudtam	 volna	 velük

dolgozni.	 Nevvie	 szóba	 sem	 állt	 velem;	 Grace	már	 attól	 sírva	 fakadt,	 ha
csak	 meglátott.	 Visszafojtott	 lélegzettel	 vártam,	 mikor	 adják	 be
Thomasnak	a	felmondásukat,	mígnem	rájöttem,	hogy	erre	nem	kerül	sor.
Hol	találnának	mindhárman	elefántgondozói	állást?	Ez	az	otthonuk	–	talán
sokkal	inkább	az	övék,	mint	az	enyém.

Tervezgetni	 kezdtem	 a	 szökésemet.	 Olyan	 szülőkről	 olvastam,	 akik
elrabolták	 a	 saját	 gyerekeiket;	 akik	 befestették	 a	 hajukat,	 hogy	 hamis
igazolványokkal	 átcsempésszék	 őket	 a	 határokon	 és	 új	 életet	 kezdjenek
velük.	 Jenna	 még	 elég	 kicsi	 volt	 ahhoz,	 hogy	 csak	 homályos	 emlékei
legyenek	addigi	életéről.	Én	is	belekezdhettem	valami	másba.

Sosem	 publikálhattam	 többet,	 ha	 nem	 akartam	 megkockáztatni,
hogy	 Thomas	 rám	 találjon	 és	 elvegye	 tőlem	 Jennát.	 De	 ha	 csak	 a
névtelenség	kellett	a	biztonságunkhoz,	nem	érte	meg?

Odáig 	mentem,	hogy	összecsomagoltam	egy	táskába	Jenna	ruháit	és
a	sajátjaimat;	hogy	itt-ott	lecsipdestem	néhány	dollárt,	amíg	össze	nem
gyűlt	 néhány	 százas	 a	 számítógéptáskám	 bélésében.	 Reméltem,	 ennyi
elég	lesz	új	életet	kezdeni.

Aznap,	 amikor	 kivitelezni	 akartam	 a	 szökést,	 ezerszer	 is
végigfuttattam	az	agyam	az	egyes	lépéseken.

Felöltöztetem	 Jennát	 a	 kedvenc	 kezeslábasába	 és	 rózsaszín
tornacipőjébe.	 Sütök	neki	 gofrit,	 a	 kedvencét,	 és	 csíkokra	 vágom,	hogy
bemártogathassa	 a	 juharszirupba.	 Engedem,	 hogy	 magával	 vigye	 az
oviba	az	egyik	plüssállatát,	ahogy	szoktam.



Csakhogy	 nem	 megyünk	 az	 oviba.	 Egyszerűen	 elhajtunk	 az	 épület
mellett,	 és	 ráfordulunk	 az	 országútra,	 hogy	 messze	 járjunk,	 mielőtt
bárkinek	eszébe	jutna	keresni	minket.

Ezerszer	 is	 lefuttattam	 magamban	 a	 forgatókönyvet,	 de	 ez	 még
azelőtt	 volt,	 hogy	 Gideon	 berontott	 a	 házba,	 a	 kezében	 egy	 kézzel	 írt
levéllel,	s	miközben	azt	kérdezgette	tőlem,	láttam-e	Grace-t,	a	szemében
láttam	a	néma	könyörgést,	hogy	igennel	feleljek.

Grace	írta	azt	a	levelet,	és	az	állt	benne,	hogy	mire	megtalálják,	már
késő	 lesz.	 A	 levél,	 mint	 később	 megtudtam,	 a	 fürdőszobában	 várta
Gideont,	 amikor	 felébredt.	 Grace	 nehezékként	 apró	 kavicsokból	 emelt
fölé	tökéletes	kis	piramist	–	talán	ugyanolyan	kavicsokból,	amilyenekkel
teletömte	 a	 zsebeit,	mielőtt	 elmerült	 a	 Connecticut	 folyó	mélyén,	 nem
egészen	három	kilométernyire	attól	a	helytől,	ahol	a	férje	békésen	aludt.



SERENITY

A	 poltergeist	 német	 eredetű	 szó	 –	 kicsit	 olyan,	 mint	 a	 zeitgeist,	 amiről
mindenki	azt	hiszi,	hogy	ismeri,	de	valójában	senki	sem	érti.	A	jelentése
„zajos	 szellem”,	 ami	 találó:	 ők	 a	 szellemvilág 	 kötözködő-hangoskodó
rémei.	Megvan	az	a	szokásuk,	hogy	olyan	kamaszlányokhoz	kötődjenek,
akik	 beleártják	 magukat	 az	 okkult	 dolgokba	 vagy	 a	 széles	 érzelmi
kilengéseikkel	 vonzzák	 őket.	 Azelőtt	 azt	 mondtam	 az	 ügyfeleimnek,
hogy	a	poltergeistek	csak	ki	vannak	bukva.	Legtöbbször	nők	szellemei,
akiket	 elárultak,	 vagy	 férfiaké,	 akiket	 megcsaltak	 –	 olyan	 emberek,
akiknek	 életükben	 nem	 nyílt	 rá	 alkalmuk,	 hogy	 visszavágjanak.	 Ez	 a
frusztráció	jelenik	meg,	amikor	harapdálják	és	csipkedik	egy	ház	lakóit,
csapdossák	 a	 szekrényajtókat,	 dobálják	 a	 tárgyakat,	 le-fel	 húzkodják	 a
redőnyöket.	 Olykor	 kapcsolatba	 hozhatók	 valamelyik	 elemmel	 is:	 a
hirtelen	széllökéssel,	ami	lefújja	a	festéket	a	falról;	a	szőnyegen	feléledő
tűzzel.

Vagy	az	özönvízzel.
Amíg	Virgil	a	szemét	törölgeti	az	ingével,	próbálja	eltenni	magában

a	látottakat.
–	Szóval	maga	 szerint	egy	kísértet	egyszerűen	kikergetett	minket	a

házból.
–	Egy	poltergeist	–	bólintok	–,	de	a	lényeg	ugyanaz.
–	És	maga	szerint	Grace	az.
–	Logikusnak	 tűnik.	 A	 férje	 hűtlensége	miatt	 fojtotta	magát	 vízbe.

Ha	bárki	visszatér,	hogy	víz	képében	kísértsen,	akkor	ő	az.



Virgil	bólint,	próbálja	megemészteni.
–	Nevvie	mintha	azt	mondta	volna,	hogy	a	lánya	még	életben	van.
–	Ha	már	itt	tartunk,	Nevvie	azt	mondta,	hogy	a	lánya	nemsokára	itt

lesz.	Arról	nem	beszélt,	hogy	milyen	formában.
–	 Számomra	 ezt	 tényleg 	 nem	 könnyű	 befogadni	 –	 csóválja	 a	 fejét

Virgil.	–	Én	kézzelfogható	tárgyi	bizonyítékokhoz	szoktam.
Felé	 nyújtom	 a	 kezem,	 és	 megragadom	 az	 inge	 szélét,	 hogy

kicsavarjam	a	földre.
–	Ez	talán	nem	számít	elég	kézzelfoghatónak?
–	Gideon	tehát	csak	eljátszotta	Nevvie	halálát,	és	a	nő	elrejtőzött	egy

tennessee-i	 házban,	 ami	 valamikor	 a	 lányáé	 volt.	 –	 Megrázza	 a	 fejét.	 –
Miért?

Erre	 nem	 tudok	 felelni,	 de	 nem	 is	 kell,	 mert	 a	 telefonom	 csörögni
kezd.

Feltúrom	 a	 táskámat,	 amíg	 a	 kezembe	 nem	 akad.	 Ismerem	 ezt	 a
számot.

–	Kérem	–	hallom	Jenna	hangját	–,	segítenie	kell!

*

–	Lassítson	már!	–	mondja	Virgil	már	vagy	ötödször.
A	lány	nagyot	nyel,	de	a	szeme	vörös	a	sírástól,	és	még	mindig 	folyik

az	orra.	Feltúrom	a	táskám	egy	zsebkendő	után,	de	csak	szemüvegtörlő
kendőt	találok.	Azt	adom	neki.

Úgy	 igazított	 el	 bennünket,	 ahogyan	 egy	 tizenéves	 lánytól	 várható.
Eljönnek	 a	 Wal-Mart	 mellett,	 azután	 valahol	 van	 egy	 balkanyar.	 Meg	 egy
palacsintázó.	Majdnem	biztos,	hogy	a	kanyar	már	a	palacsintázó	után	van.	Kész
csoda,	hogy	egyáltalán	sikerült	megtalálnunk.	Egy	benzinkút	kerítése	és
konténere	mögött	bujkált,	ahol	felmászott	egy	fára.



Jenna,	hol	a	pokolban	vagy?	–	kiáltotta	Virgil.	Csak	amikor	meghallotta	a
hangját,	akkor	dugta	ki	a	 fejét	az	ágak	és	 levelek	közül	–	parányi	hold	a
csillagok	 zöld	 mezőjében.	 Ruganyos	 mozdulatokkal	 mászott	 lefelé,	 de
végül	 elvétette	 a	 lépést,	 és	 belepottyant	 Virgil	 karjaiba.	 Foglak,	 mondta
neki.	Azóta	sem	engedte	el.

–	Megtaláltam	Gideont.	–	Jenna	akadozó	és	bizonytalan	hangon	beszél.
–	Hol?
–	A	rezervátumban.	–	Újra	sírva	fakad.	–	Kezdem	azt	hinni,	hogy	talán

ő	 bántotta	 a	 mamámat.	 –	 Látom,	 ahogyan	 Virgil	 ujjai	 megfeszülnek	 a
vállán.

–	 Téged	 is	 bántott?	 –	 kérdezi.	 Szilárd	 meggyőződésem,	 hogy	 ha
Jenna	igennel	felel,	Virgil	kész	puszta	kézzel	kitekerni	Gideon	nyakát.

Jenna	megrázza	a	fejét.
–	Ez	csak	olyan…	megérzés.
–	Jól	tetted,	hogy	az	ösztöneidre	hallgattál	–	nyugtatom	meg.
–	De	ő	azt	mondta,	hogy	azóta	nem	 látta	a	mamámat,	 amióta	akkor

éjjel	bevitték	a	kórházba.
Virgil	összepréseli	az	ajkait.
–	Talán	minden	szava	hazugság.
Jenna	 szemét	újra	 elfutják	 a	 könnyek.	 Erről	 eszembe	 jut	Nevvie	 és	 a

szoba,	ami	nem	tudta	abbahagyni	a	sírást…
–	Azt	mondta,	anyám	kisbabát	várt.	Az	ő	kisbabáját.
–	 Tudom,	 hogy	 kicsit	 megkoptam	 –	 mormolom	 –,	 de	 erre	 én	 se

számítottam.
Virgil	leteszi	Jennát,	és	járkálni	kezd.
–	 Ez	 lehetséges	 indíték.	 –	 Látom,	 ahogy	 próbálja	 felállítani	 az

időrendet.	 Látom,	 ahogyan	 mutogat,	 a	 fejét	 rázza,	 és	 elölről	 kezdi,
mielőtt	végül	komor	arccal	felénk	fordul.	–	Valamit	tudnod	kell.	Amíg	te



Gideonnal	voltál	a	rezervátumban,	mi	találkoztunk	Nevvie	Ruehllel.
Felkapja	a	fejét.
–	Nevvie	Ruehl	meghalt.
–	 Nem	 –	 ingatja	 a	 fejét	 Virgil.	 –	 Csak	 valaki	 el	 akarja	 hitetni,	 hogy

meghalt.
–	Az	apám?
–	 Nem	 az	 apád	 találta	 meg	 a	 holttestet,	 hanem	 Gideon.	 Ő	 ült

mellette,	amikor	az	orvos	szakértő	és	a	zsaruk	megérkeztek.
Megtörli	a	szemét.
–	Ettől	még	volt	egy	holttest.
Lesütöm	a	szemem,	amíg	várom,	hogy	Jenna	összekösse	a	pontokat.
Amikor	megteszi,	a	nyíl	másik	irányba	mutat,	mint	amire	számítok.
–	 Nem	 Gideon	 tette	 –	 jelenti	 ki.	 –	 Először	 én	 is	 azt	 hittem,	 de	 a

mamám	terhes	volt.
Virgil	közelebb	lép.
–	Pontosan.	Vagyis	nem	Gideon	akart	végezni	vele.

*

Mielőtt	 távoznánk,	 Virgil	 bemegy	 a	 benzinkút	 mosdójába,	 így
Jennával	kettesben	maradunk.	A	szeme	még	most	is	vérvörös.

–	Ha	a	mamám	tényleg…	meghalt…	–	Hagyja	kicsengeni	a	mondatot.	–
Lehet,	hogy	vár	rám?

Az	 emberek	 hajlamosak	 azt	 hinni,	 hogy	 még	 viszontlátják	 elhunyt
szeretteiket.	 Ez	 segíti	 át	 őket	 az	 életen,	 csak	 hát	 a	 túlvilágnak	 annyi
rétege	 van.	 Olyan,	 mintha	 azt	 mondanánk,	 hogy	 biztosan	 belefutunk
valakibe,	csak	mert	mindketten	ugyanazon	a	bolygón	élünk.

Akárhogy	is,	Jenna	épp	elég	rossz	hírt	kapott	egy	napra.
–	Lehet,	szívem,	hogy	most	is	itt	van	veled.



–	Ezt	nem	értem.
–	A	szellemvilág	a	valóságos	világot,	az	általunk	megélt	hétköznapi

dolgokat	tükrözi	vissza.	Amikor	belépsz	a	nagymamád	konyhájába,	talán
ő	 is	 ott	 van	 és	 kávét	 főz.	 Amikor	 megveted	 az	 ágyad,	 talán	 ott	 áll	 az
ajtóban.	Néha	az	is	előfordul,	hogy	elmosódnak	a	határok,	és	ugyanazt	a
teret	töltitek	ki.	Mintha	olaj	és	ecet	lenne	ugyanabban	az	üvegben.

–	Vagyis	–	csuklik	el	a	hangja	–	igazából	sosem	fogom	visszakapni.
Hazudhatnék	 neki.	 Hazudhatnám,	 amit	 mindenki	 hallani	 akar,	 de

nem	teszem.
–	Nem	–	mondom	meg	az	igazat.	–	Nem	fogod.
–	És	mi	történik	az	apámmal?
Erre	 nem	 tudok	 válaszolni.	 Nem	 tudom,	 Virgil	 be	 akarja-e

bizonyítani,	hogy	akkor	éjjel	Thomas	ölte	meg	a	feleségét.	Nem	tudom,
hogy	ilyen	mentális	állapotban	meg	lehet-e	vádolni	bármivel.

Jenna	a	piknikasztalon	ül,	és	felhúzza	térdét	a	mellkasához.
–	 Volt	 egyszer	 egy	 barátom,	 Chatham,	 aki	 mindig 	 úgy	 beszélt

Párizsról,	 mintha	 az	 lenne	 a	 mennyország.	 A	 Sorbonne-ra	 akart	 járni,
sétálgatni	a	Champs-Élysées-n,	kiülni	egy	kávézóba	és	nézegetni	azokat
a	 girhes	 francia	 csajokat,	 meg	 ilyenek.	 A	 nagynénje	 tizenkét	 éves
korában	 meglepte,	 és	 magával	 vitte	 oda	 egy	 üzleti	 útra.	 Amikor
Chatham	 hazajött,	 megkérdeztem,	 milyen	 volt.	 Tudja,	 mit	 mondott?
Hogy	 olyan,	 mint	 bármelyik	 város.	 –	 Jenna	megvonja	 a	 vállát.	 –	 Én	 se
gondoltam,	hogy	így	érzek	majd,	amikor	ideérek.

–	Tennessee-be?
–	 Nem.	 Ide,	 a	 végére.	 –	 Ahogy	 felnéz	 rám,	 könnyek	 csillannak	 a

szemében.	–	Hiába	tudom,	hogy	sosem	akart	elhagyni,	attól	még	cseppet
sem	 könnyebb,	 érti?	 Semmi	 sem	 változott.	 Nincs	 itt,	 én	 meg	 igen.	 És
ugyanúgy	üresnek	érzem	magam.



Átkarolom	a	vállát.
–	 Mindig 	 nagy	 dolog	 eljutni	 az	 út	 végére.	 Csak	 arról	 nem	 beszél

senki,	 hogy	 miután	 odaértél,	 vissza	 kell	 fordulnod	 és	 haza	 kell
caplatnod.

Jenna	gyorsan	megdörzsöli	a	szemét.
–	 Ha	 kiderül,	 hogy	 Virgilnek	 van	 igaza,	 látni	 akarom	 az	 apámat,

mielőtt	börtönbe	küldik.
–	Nem	tudjuk,	hogy	tényleg…
–	Nem	az	ő	hibája.	Nem	tudta,	mit	csinál.
Olyan	 meggyőződéssel	 mondja,	 hogy	 rádöbbenek:	 nem	 feltétlenül

ebben	hisz,	de	ebben	kell	hinnie.
Magamhoz	húzom,	és	hagyom,	hogy	kisírja	magát	a	vállamon.
–	Serenity	 –	 hallom	meg	 fojtott	 hangját	 a	 blúzomon.	 –	 Beszélhetek

majd	vele,	amikor	csak	akarok?
Az	 emberek	 okkal	 halottak.	 Amikor	 még	 tehettem,	 a	 legtöbb

ügyfelemnek	 csak	 két	 alkalommal	 tolmácsoltam.	 A	 gyászmunkában
akartam	segíteni	őket,	nem	a	hangpostájuk	lenni.

Amikor	még	tehettem,	amikor	még	Lucinda	és	Desmond	megvédett
a	 szellemektől,	 akiknek	 szükségük	 volt	 rám,	 tudtam,	 hogyan	 állítsak
falakat.	 Ez	 gátolt	meg	 abban,	 hogy	 az	 éjszaka	 közepén	 arra	 ébredjek:	 a
szellemek	 sorban	állnak	 az	 ágyamnál,	 hogy	 továbbítsam	üzeneteiket	 az
élők	 felé.	 Ez	 tette	 lehetővé,	hogy	az	én	 feltételeim	szerint	használjam	a
Látást.

Ma	 már	 kész	 örömmel	 feladnám	 a	 magánéletem,	 csak	 hogy	 újra
kapcsolatba	 léphessek	 a	 szellemekkel.	 S	 miután	 nem	 akarok	 hazudni
többet	 Jennának	 –	 ennél	 sokkal	 többet	 érdemel	 –,	 semmiképp	 sem
adhatom	meg	neki,	amit	kér.

Mindettől	függetlenül	a	szemébe	nézek,	úgy	felelek:



–	Hát	persze.

*

Felesleges	 is	mondani,	 pokolian	hosszú	 és	 csendes	 hazaút	 vár	 ránk.
Jenna	gyámjának	engedélye	nélkül	nem	szállhatunk	repülőre,	 így	egész
éjszaka	 autózunk.	 A	 rádiót	 hallgatom,	 úgy	 próbálok	 ébren	 maradni.
Virgil	 valahol	 a	 marylandi	 határ	 tájékán	 hirtelen	 megszólal,	 de	 előtte
még	hátranéz,	és	meggyőződik	róla,	hogy	Jenna	alszik.

–	Tegyük	fel,	hogy	halott,	akkor	most	mit	csináljak?
Nem	a	leggyakoribb	mondat,	megtörni	a	jeget.
–	Úgy	érti,	Alice-szel?
–	Igen.
Habozok.
–	Gondolom	kideríti,	ki	csinálta,	azután	levadássza.
–	Nem	vagyok	rendőr,	Serenity.	S	ahogy	látom,	talán	soha	nem	is	kellett

volna	 annak	mennem.	 –	Megrázza	 a	 fejét.	 –	 Mindvégig	 azt	 hittem,	 hogy
Donny	cseszte	el,	de	a	végén	kiderül,	hogy	én	voltam.

Vetek	rá	egy	kérdő	pillantást.
–	Akkor	éjjel	hibát	hibára	halmoztunk.	Senki	sem	tudta,	hogyan	kell

biztosítani	 egy	 helyszínt,	 ahol	 vadállatok	 mászkálnak.	 Thomas	 Metcalf
teljesen	kiakadt,	még	ha	először	nem	is	 láttuk	rajta.	Emberek	tűntek	el,
köztük	egy	felnőtt	nő,	az	eltűnésüket	pedig	nem	jelentette	senki.	Amikor
megtaláltam	egy	sárral	és	vérrel	borított	eszméletlen	nőt,	nem	is	kellett
több	 ahhoz,	 hogy	 levonjak	 egy	 megalapozatlan	 következtetést.	 A
mentősöknek	 azt	 mondtam,	 Alice	 az,	 ők	 pedig	 bevitték	 a	 kórházba,	 és
ezen	a	néven	vették	fel.	–	Elfordul,	és	kinéz	az	ablakon,	hogy	az	elhaladó
autók	 fényszórói	 csak	 az	 arcélét	 rajzolják	 ki.	 –	 Nem	 volt	 igazolványa.
Utána	 kellett	 volna	 járnom.	Miért	 nem	 emlékszem,	milyen	 volt,	 amikor



láttam?	Szőke	volt	vagy	vörös?	Miért	nem	figyeltem	oda?
–	Mert	azzal	törődött,	hogy	ellássák.	Ne	ostorozza	magát!	Maga	 nem

próbált	meg	félrevezetni	senkit.	–	Lápi	boszorkaként	leélt	utóbbi	éveimre
gondolok.

–	Látja,	 ebben	 téved	–	 fordul	vissza.	 –	Bizonyítékot	 égettem	el.	Az	a
vörös	hajszál,	amit	Nevvie	Ruehl	holttestén	találtunk?	Amikor	láttam	az
orvosi	 jelentésben,	 nem	 tudtam,	 hogy	 Alice-hez	 tartozik,	 azt	 viszont
igen,	 hogy	 nem	 csupán	 baleset	 történt.	 Mégis	 hagytam	 meggyőzni
magam	 arról,	 hogy	 az	 emberek	 biztonságban	 akarják	 érezni	 magukat,
meg	 hogy	 egy	 baleset	 is	 épp	 elég	 rossz,	 de	 egy	 gyilkosság	 még
rosszabb.	 Így	 hát	 eltüntettem	 a	 jelentés	 utolsó	 lapját,	 és	 épp	 ahogy
Donny	megjósolta,	én	lettem	a	nap	hőse.	Tudja,	hogy	ilyen	fiatalon	még
senkit	sem	léptettek	elő	nyomozóvá?	–	Megrázza	a	fejét.

–	Mit	csinált	azzal	a	lappal?
–	 Az	 avatási	 ünnepség	 reggelén	 eltettem	 a	 zsebembe.	 Azután

beültem	a	kocsimba,	és	belehajtottam	egy	szakadékba.
Beletaposok	a	fékbe.
–	Hogy	mit	csinált?
–	 Akik	 megtaláltak,	 azt	 hitték,	 beadtam	 a	 kulcsot.	 Egy	 időre	 talán

meg	 is	 haltam,	 de	 végül	 ezt	 is	 sikerült	 elszúrnom,	 mert	 a	 rehabon
ébredtem,	a	testemben	egy	hordó	oxytocinnal	és	annyi	fájdalommal,	ami
tíz	 másikat	 megölt	 volna.	 Felesleges	 mondanom,	 nem	 mentem	 vissza
dolgozni.	 A	 rendőrségen	 nem	 díjazzák,	 ha	 valakinek	 olthatatlan
halálvágya	van.	–	A	szemembe	néz.	–	Most	már	legalább	tudja,	ki	vagyok.
Nem	 bírtam	 elviselni	 a	 gondolatot,	 hogy	 az	 elkövetkező	 húsz	 évben	 jó
fiúnak	 adjam	 ki	 magam,	 amikor	 nem	 vagyok	 az.	 Mostanság,	 ha
valakinek	 azt	 mondom,	 hogy	 elcseszett	 alkesz	 vagyok,	 legalább	 nem
hazudok	a	képébe.



Jennára	 gondolok,	 aki	 felbérelt	 egy	 csaló	 médiumot	 és	 egy
nyomozót,	akinek	szintén	megvannak	a	maga	titkai.	Az	egyre	gyarapodó
bizonyítékokra	 gondolok,	 amelyek	 alapján	 tíz	 évvel	 korábban	 Alice
Metcalf	 holttestére	 találtak	 rá,	 és	 hogy	 ebből	 semmit	 sem	 sikerült
megéreznem.

–	Nekem	 is	el	kell	mondanom	valamit	–	gyónom	meg.	–	Emlékszik,
amikor	 folyton	 azt	 kérdezte,	 kapcsolatba	 tudok-e	 lépni	 Alice	 Metcalf
szellemével?	Én	meg	nemet	mondtam,	ami	azt	jelentette,	hogy	nem	halt
meg?

–	 Igen.	 –	 Önelégülten	 elvigyorodik.	 –	 Úgy	 nézem,	 kellene	 egy	 jó
szemüveg	a	Látásához.

–	 Annál	 több	 kellene.	 Azóta	 egy	 hangot	 sem	 beszéltem	 a
szellemekkel,	 amióta	 téves	 információt	 adtam	McCoy	 szenátornak	 a	 fia
hollétéről.	 Kész	 vagyok.	 Kiapadtam.	 Ennek	 a	 kéziféknek	 több
paranormális	képessége	van,	mint	nekem.

Nevetni	kezd.
–	Azt	akarja	mondani,	hogy	mégis	csaló?
–	 Rosszabb,	 mert	 nem	 mindig 	 voltam	 az.	 –	 Ránézek.	 A	 tükörről

visszaverődő	 fény	 zöld	 maszkot	 von	 a	 szeme	 köré,	 mintha	 valamilyen
szuperhős	 lenne,	 pedig 	 nem	 az.	 Sérült,	 tönkrement,	 és	 a	 harcban
megfáradt,	akárcsak	én.	Akárcsak	mindnyájan.

Jenna	 elveszítette	 az	 édesanyját.	 Én	 elveszítettem	 a	 hitelem.	 Virgil
elveszítette	 a	 hitét.	 Mindnyájunkból	 hiányzott	 valami,	 egy	 rövid	 időre
mégis	elhitettem	magammal,	hogy	együtt	teljes	egészet	alkothatunk.

Átkelünk	Delaware-be.
–	 Szerintem	 ha	 akar,	 akkor	 sem	 tudott	 volna	 két	 alkalmatlanabb

embert	találni	a	feladatra	–	sóhajtok	fel.
–	Eggyel	több	ok	arra,	hogy	ne	szúrjuk	el	–	feleli	Virgil.



ALICE

Nem	mentem	el	Tennessee-be,	Grace	búcsúztatására.
A	 családi	 parcellában,	 az	 apja	 mellett	 temették	 el.	 Gideon	 elment,	 s
persze	 Nevvie	 is,	 de	 egy	 rezervátum	 üzemeltetése	 azt	 jelenti,	 hogy
valakinek	mindig 	gondoskodnia	kell	az	állatokról,	bármilyen	sürgető	 is
a	 késztetés,	 hogy	 otthagyjuk	 őket.	 Azon	 a	 szörnyű	 héten,	mielőtt	 a	 víz
partra	 mosta	 Grace	 holttestét	 –	 azon	 a	 héten,	 míg	 Gideon	 és	 Nevvie
görcsösen	kapaszkodott	a	 reménybe,	hogy	valahol	még	életben	 lehet	–,
keményen	 hajtottunk,	 hogy	 minden	 meglegyen.	 Thomas	 új	 gondozót
keresett,	 de	 ilyen	 gyorsan	nem	 talált	 senkit.	 S	most,	 hogy	 a	 csapatunk
két	főre	csökkent,	megállás	nélkül	dolgoznunk	kellett.

Amikor	 Thomastól	 megtudtam,	 hogy	 Gideon	 a	 temetés	 után
visszatér	a	rezervátumba,	egy	pillanatig 	se	hittem,	hogy	miattam	teszi.
Őszintén	 szólva	 nem	 tudtam,	 mire	 számítsak.	 Egyévnyi	 titkolózás	 és
lopott	 boldogság	 állt	 mögöttünk.	 Ami	 Grace-szel	 történt,	 büntetésnek
láttam	–	valakinek	mindig 	fizetnie	kell.

Csakhogy	 semmi	 sem	 történt	 Grace-szel.	 Ő	 maga	 volt,	 aki
megtörténtté	tette.

Nem	 akartam	 erre	 gondolni,	 inkább	 beletemetkeztem	 az	 istállók
takarításába,	 amíg	 szó	 szerint	 ragyogott	 a	 padló.	 Új	 kreatív	 játékokat
találtam	 ki	 az	 ázsiai	 elefántoknak.	 Visszametszettem	 a	 sövényt,	 ami	 az
afrikai	körlet	északi	végében	már	kezdett	ránőni	a	kerítésre.	Ez	is	Gideon
munkája	 lenne,	 gondoltam,	 amíg	 a	 sövényvágót	 forgattam.	 Szüntelen
mozgásban	 maradtam,	 hogy	 ne	 kelljen	 másra	 gondolnom,	 csak	 az



előttem	álló	feladatra.
Másnap	 reggelig 	 nem	 láttam	 Gideont,	 amikor	 az	 egyik	 quadon

szénabálákat	 hozott	 ugyanabba	 az	 istállóba,	 ahol	 a	 gyógyszereket
oltottam	az	almákba.	Eldobtam	a	kést,	és	az	ajtóhoz	szaladtam.	Felemelt
kézzel	 akartam	 magamhoz	 hívni,	 de	 a	 legutolsó	 pillanatban	 mégis
visszahúzódtam	az	árnyak	közé.

Mégis	mit	mondhatnék	neki?
Néhány	 percig 	 néztem,	 ahogyan	 a	 szénát	 forgatta,	 izmos	 karjaival

piramisba	 rendezgette	a	bálákat.	Végül	összeszedtem	magamban	annyi
bátorságot,	hogy	kilépjek	a	napfénybe.

Megtorpant,	lassan	leengedte	a	vasvillát.
–	Syrah	újra	sántikál	–	szólaltam	meg.	–	Ha	van	rá	időd,	megnéznéd?
Bólintott,	de	kerülte	a	tekintetem.
–	Van	még	más	teendőm	is?
–	 Az	 irodában	 megállt	 a	 légkondi,	 de	 az	 nem	 olyan	 sürgős.	 –

Szorosan	összefontam	a	karom.	–	Annyira	sajnálom,	Gideon…
A	 szénát	 rugdalta,	 felverte	 kettőnk	 között	 a	 port.	Most	 először	 nézett

rám,	 amióta	 megjelentem.	 Véresnek	 láttam	 a	 szemét,	 mintha	 valami
szétrobbant	volna	benne.	Azt	hittem,	talán	a	szégyentől.

Felé	 nyúltam,	 de	 ő	 kitért,	 ujjaim	 épp	 csak	 végigsimítottak	 rajta.
Hátat	fordított,	és	beleszúrta	a	villát	egy	új	bálába.

A	 napfénytől	 hunyorogva	 tértem	 vissza	 a	 konyhába.	 Legnagyobb
döbbenetemre	 Nevvie-t	 találtam	 azon	 a	 helyen,	 ahol	 néhány	 perce
álltam,	 egy	 kanállal	 mogyoróvajat	 lapátolt	 az	 általam	 kimagozott
almákba.

Thomasszal	 együtt	 én	 sem	 számítottam	 rá,	 hogy	 a	 közeljövőben
visszatér.	Végtére	is,	most	temette	el	a	gyermekét.

–	Nevvie…	maga	is	visszatért?



Nem	nézett	fel,	csak	tovább	dolgozott.
–	Hová	is	mehetnék?

*

Néhány	nappal	később	elveszítettem	a	saját	lányomat.
A	 házban	 voltunk,	 és	 Jenna	 sírt,	 mert	 nem	 akart	 lefeküdni	 és

nyugodtan	maradni.	Az	utóbbi	 időben	félt	elaludni.	Mindig 	 is	azt	hitte,
hogy	 elmegyek.	 Őszintén	 hitt	 abban,	 hogy	 ha	 lehunyja	 a	 szemét,	 már
nem	 leszek	 ott,	 mire	 újra	 kinyitja,	 s	 tehettem	 bármit,	 nem	 tudtam
meggyőzni	az	ellenkezőjéről	–	csak	sírt	és	harcolt	kimerültségével,	amíg
a	teste	nem	győzött	az	akarata	felett.

Próbáltam	 énekelgetni	 neki,	 ringattam,	 egydollárosokból	 origami-
elefántokat	 hajtogattam	 neki,	 amivel	 sikerült	 elvonnom	 a	 figyelmét,
hogy	abbahagyja	a	sírást,	de	végül	már	csak	egy	módon	tudtam	elaltatni
–	 ha	 összegömbölyödtem	 körülötte,	 mint	 egy	 csigaház.	 Éppen	 ebből	 a
testhelyzetből	 próbáltam	 kigabalyodni,	 amikor	 Gideon	 bekopogott	 az
ajtón.	 Segítség	 kellett	 neki,	 felállítani	 az	 elektromos	 kerítést,	 hogy
elegyengesse	 az	 afrikai	 körlet	 egy	 darabját.	 Az	 elefántok	 szerettek	 friss
víz	 után	 ásni,	 de	 az	 általuk	 kivájt	 gödrök	 nemcsak	 rájuk	 jelentettek
veszélyt,	 hanem	 ránk	 és	 a	 járműveinkre	 is.	 Aki	 belepottyant,	 az
eltörhette	a	lábát	vagy	beverhette	a	fejét,	egy	quadnak	pedig 	a	tengelye
is	szétmehetett.

A	 kerítés	 felállítása	 kétemberes	 munka	 volt,	 különösen	 az	 afrikai
elefántoknál:	 egyikünk	 kihúzta	 a	 drótokat,	 amíg	 a	másik	 egy	 járművel
hátrébb	 terelte	 az	 állatokat.	 Két	 okból	 is	 vonakodtam	 elmenni:	 nem
akartam,	 hogy	 Jenna	 arra	 ébredjen,	 valóra	 vált	 a	 legszörnyűbb	 félelme,
és	azt	sem	tudtam,	hányadán	állok	Gideonnal.

–	Szólj	Thomasnak	–	próbáltam	kibújni	a	kötelesség	alól.



–	A	városba	ment	–	vágta	rá	Gideon.	–	Nevvie	meg	Dionne	ormányát
mossa	át.

Lenéztem	 a	 lányomra,	 aki	 békésen	 aludt	 a	 kanapén.	 Felkelthettem
volna,	hogy	kivigyem	magammal,	de	olyan	sok	időbe	telt	elaltatni,	s	ha
rájött,	 Thomas	 szokás	 szerint	 dühöngött	 egy	 sort.	 Inkább	 rááldoztam
Gideonra	 ezt	 a	 legfeljebb	 húsz	 percet,	 hogy	 visszatérjek,	mielőtt	 Jenna
felébred.

Végül	az	egész	tizenöt	percbe	sem	telt,	ilyen	gyorsan	és	hatékonyan
működött	 a	 párosunk.	 Ettől	 a	 szoros	 kapcsolattól	 csak	 még	 jobban
megfájdult	a	szívem.	Annyi	mindent	el	akartam	mondani	neki.

–	Gideon	–	szólítottam	meg,	miután	végeztünk.	–	Most	mit	csináljak?
Félrekapta	a	tekintetét.
–	Hiányzik	neked	Grace?
–	Igen	–	suttogtam.	–	Hát	persze.
Megfeszült	az	arca,	kivörösödtek	az	orrlyukai,	kővé	dermedt	az	álla.
–	Ezért	nem	mehet	így	tovább.
Levegőt	is	alig 	kaptam.
–	Mert	sajnálom,	hogy	Grace	már	nincs	velünk?
Megrázta	a	fejét.
–	Nem	–	felelte.	–	Mert	én	nem	sajnálom.
Megrándult	az	ajka,	és	feltört	belőle	a	zokogás,	ahogy	térdre	rogyott.

A	hasamba	temette	az	arcát.
Megcsókoltam	 a	 feje	 tetejét,	 és	 testét	 körülfontam	 a	 karjaimmal.

Szorosan	tartottam,	nehogy	széthulljon.

*

Tíz	 perccel	 később	 visszaszáguldottam	 a	 quaddal	 a	 házhoz,	 ahol
nyitva	 találtam	 a	 bejárati	 ajtót.	 Talán	 a	 sietségben	 én	 felejtettem	 el



becsukni.	 Legalábbis	 erre	 gondoltam,	 amíg	 be	 nem	 léptem,	 és	 rá	 nem
döbbentem,	hogy	Jenna	eltűnt.

–	Thomas	–	kiáltoztam,	ahogy	kirontottam	a	szabadba.	–	Thomas!
Vele	 kellett	 lennie,	 csak	 vele	 lehetett.	 Ezt	 ismételgettem	 magamban,

ezért	fohászkodtam.	A	pillanatra	gondoltam,	amikor	felébredt,	és	nem	talált
sehol.	Sírt?	Pánikba	esett?	Elindult	megkeresni?

Annyira	bíztam	abban,	amit	a	biztonságról	 tanítottam	neki	–	hiszen
pontosan	megértett	mindent,	és	Thomas	téved,	ha	azt	hiszi,	baja	eshet	–,
most	 mégis	 kétségbeesetten	 kutattam	 utána,	 és	 rémülten	 láttam	 a
kerítés	 réseit,	 amelyeken	 egy	 kisgyermek	 simán	 átmászhatott.	 Jenna
lassan	 betöltötte	 a	 hármat,	 kezdte	 kiismerni	 magát.	 Mi	 van,	 ha
elcsatangolt,	ha	kijött	a	házból	és	átjutott	a	kerítésen?

Rádión	 szóltam	 Gideonnak,	 aki	 tüstént	 indult,	 amint	 kihallotta
hangomból	a	rettegést.

–	Nézd	meg	az	istállókban	–	könyörögtem.	–	Nézd	meg	a	körletekben.
Tudtam,	 hogy	 ezek	 az	 elefántok	 emberekkel	 dolgoztak	 az

állatkertekben	és	cirkuszokban,	de	ez	még	nem	jelentette	azt,	hogy	nem
rontottak	neki	 valakinek,	 aki	 betolakodott	 a	 területükre.	Tudtam	azt	 is,
hogy	 jobban	 kedvelik	 a	 férfias	 hangokat,	 ezért	 próbáltam	 elmélyíteni	 a
magamét,	ha	hozzájuk	szóltam.	A	magas	hangok	számukra	idegesítőek,
a	 nők	 orgánumát	 a	 feszültséggel	 azonosítják.	 A	 gyerekhang	 is
ugyanebbe	a	kategóriába	tartozik.

Afrikában	ismertem	valakit,	aki	egy	vadrezervátum	területén	 lakott.
Egyszer	kirándulni	ment	a	kislányaival,	amikor	váratlanul	egy	vadon	élő
elefántcsorda	 közepén	 találta	 magát.	 Azt	 mondta	 a	 lányainak,	 hogy
gömbölyödjenek	össze	 a	 lehető	 legkisebbre.	Bármi	történjen,	 ne	 emeljétek
fel	a	fejeteket.	Két	nagy	nőstény	előlépett,	hogy	megszaglássza	a	lányokat,
kicsit	 lökdöste	 is	 őket,	 de	 ezt	 leszámítva	 egyiknek	 sem	 görbült	meg	 a



haja	szála.
Én	 mégsem	 mondhattam	 Jennának,	 hogy	 ilyenkor	 össze	 kell

gömbölyödni.	 Ahogy	 nem	 érzett	 félelmet	 sem,	 hiszen	 számtalanszor
látott	már	az	elefántokkal.

Áthajtottam	a	quaddal	a	közelebbi	afrikai	körleten;	nem	hittem,	hogy
Jenna	ennél	messzebbre	jutott	volna.	Elszáguldottam	az	istálló,	a	tó	és	a
magaslat	mellett,	ahová	az	elefántok	a	hűvösebb	reggeleken	felvonultak.
Megálltam	 a	 csúcson,	 elővettem	 a	 távcsövet,	 és	 próbáltam	 kiszúrni	 a
legapróbb	mozgást	is,	ameddig	csak	elláttam.

Húsz	 percig 	motoroztam	keresztül-kasul,	 könnyes	 szemmel	 és	 azon
tépelődve,	 hogyan	 magyarázom	 meg	 Thomasnak	 a	 lányunk	 eltűnését,
amikor	a	rádióban	meghallottam	Gideon	recsegő	hangját.

–	Megvan.
Azt	 mondta,	 jöjjek	 a	 házhoz.	 Ott	 megtaláltam	 a	 kisbabámat	 Nevvie

ölében,	 ahogyan	 egy	 nyalókán	 rágódott,	 ragacsos	 kézzel	 és	 epervörös
ajkakkal.

–	Mama	–	indult	felém.	–	Hisztiztem.
Nem	 néztem	 rá,	 csak	 Nevvie-re	 meredtem,	 aki	 mintha	 észre	 sem

vette	 volna,	 hogy	 egész	 testemben	 rázkódom	 az	 indulattól.	 Keze	 úgy
nyugodott	a	lányom	fején,	mintha	megáldaná.

–	Valaki	sírva	ébredt	fel	–	hallottam	a	hangját.	–	Magát	kereste.
Nem	 volt	 mentség,	 legfeljebb	 magyarázat.	 Sőt,	 igazából	 engem

hibáztatott,	amiért	magára	hagytam	a	kislányom.
Hirtelen	megértettem,	hogy	nem	üvölthetem	le	Nevvie	fejét,	és	nem

hordhatom	le,	amiért	az	engedélyem	nélkül	elvitte	a	lányomat.
Jenna	az	anyját	hiányolta,	amikor	nem	voltam	vele.	Nevvie	a	gyerekét

hiányolta,	amikor	tovább	akart	gondoskodni	valakiről.
Eleinte	úgy	tűnt,	nincs	ennél	jobb	párosítás.



*

Elefánttól	 a	 legfurább	 viselkedést	 a	 Tuliban	 láttam,	 egy	 kiszáradt
folyó	 partján,	 ahol	 az	 elhúzódó	 aszály	 idején	 sok	 különféle	 állat
megfordult.	 Előző	 este	 oroszlánokat	 láttak	 erre,	 aznap	 reggel	 egy
leopárd	tűnt	fel	a	parton,	majd	miután	a	ragadozók	távoztak,	egy	Marea
nevű	elefánt	itt	ellett	meg.

Az	 ellés	 a	 szokott	 módon	 zajlott:	 a	 csorda	 védelmezte	 a	 vajúdó
nőstényt,	majd	 önfeledt	 trombitálással	 fogadta	 a	 borjút,	 akit	Mareának
sikerült	is	felállítania.	Kicsinye	a	lábának	támaszkodott,	míg	ő	leporolta
és	 bemutatta	 a	 csordának,	 a	 családtagok	 pedig 	 szép	 sorban
megérintették,	és	bemutatkoztak	neki.

Ekkor	 hirtelen	 egy	 Thato	 nevű	 elefánt	 indult	 feléjük	 a	 kiszáradt
mederben.	 Kapcsolatot	 ápolt	 ugyan	 a	 csordával,	 de	 nem	 tartozott
hozzájuk.	 Fogalmam	 sincs,	 mit	 keresett	 ott	 egyedül,	 távol	 a	 saját
családjától,	 de	 ahogy	 odaért	 az	 újszülött	 borjúhoz,	 nyakára	 fonta	 az
ormányát,	és	elkezdte	felemelni.

Mindnyájan	 láttuk	 már,	 hogyan	 próbálja	 az	 anya	 mozgásra	 bírni	 a
kicsinyét	–	ilyenkor	a	hasa	alá	vagy	a	lábai	közé	nyúl	az	ormányával,	de
nemigen	 emeli	 meg	 a	 nyakánál	 fogva.	 Ilyet	 egy	 anya	 sem	 csinál
szándékosan.	 Ahogy	 elindult	 vele,	 a	 kis	 borjú	 kezdett	 kicsúszni	 Thato
ormányának	 szorításából,	 s	 minél	 inkább	 csúszott,	 a	 nőstény	 elefánt
annál	magasabbra	emelte,	hogy	ne	veszítse	el.	Végül	az	újszülött	mégis
a	földre	zuhant.

A	 csorda	 ekkor	 hirtelen	 életre	 kelt.	 Üvöltés	 és	 tülkölés	 hallatszott,
míg	 a	 családtagok	 sorban	 megérintették	 az	 újszülöttet,	 és
meggyőződtek	 arról,	 hogy	 minden	 rendben,	 nem	 sérült	 meg.	 Marea
végül	odavonta	magához,	és	a	lábai	közé	vette.

Sok	mindent	 nem	 értettem	 ebben	 a	 helyzetben.	 Láttam	 elefántokat,



ahogy	 felkapták	 a	 vízbe	 esett	 bébiket,	 nehogy	 megfulladjanak.	 Láttam
elefántokat,	 ahogy	 felemelték	 a	 földön	 fekvő	 csecsemőket,	 hogy	 a	 saját
lábukra	álljanak,	de	sosem	láttam,	hogy	egy	elefánt	megpróbál	elorozni
egy	borjút.

Nem	 tudtam,	 miből	 gondolta	 Thato,	 hogy	 megúszhatja,	 ha	 elveszi
másvalaki	 borját.	 Azt	 se	 tudom,	 ez	 volt-e	 egyáltalán	 a	 szándéka,	 vagy
csak	 megérezte	 az	 oroszlánokat	 és	 a	 leopárdot,	 és	 azt	 hitte,	 a	 borjú
veszélyben	van.

Nem	 tudtam,	 miért	 nem	 reagált	 a	 csorda,	 amikor	 megpróbálta
elvinni	a	borjút.	Lehetett	bár	idősebb	Mareánál,	attól	még	nem	tartozott
a	családhoz.

A	 bébi	 a	 Molatlhegi	 nevet	 kapta,	 ami	 tswanául	 annyit	 tesz:	 Az
elveszett.

*

Akkor	éjjel,	amikor	kis	híján	elveszítettem	Jennát,	rémálom	gyötört.
Álmomban	 ott	 ültem	 a	 hely	 közelében,	 ahonnan	 Thato	 kis	 híján	 elvitte
Molatlhegit.	Miközben	őket	néztem,	az	elefántok	magasabbra	húzódtak,
ahogy	 a	 víz	 csorogni	 kezdett	 a	 kiszáradt	 folyómederben.	 Utat	 vájt
magának,	 egyre	 mélyebben	 és	 gyorsabban	 hömpölygött,	 míg	 már
felcsapott	a	lábamig.	A	folyó	túlsó	partján	ott	láttam	Grace	Cartwrightot.
Ruhástul	 gázolt	 be	 a	 vízbe.	 Lenyúlt	 a	 mederbe,	 és	 felszedett	 egy	 sima
követ,	hogy	a	pólójába	tuszkolja.	Ezt	csinálta	újra	és	újra,	megtöltötte	a
nadrágját,	 a	 zsebeit,	 míg	 végül	 előrehajolt	 és	 már	 alig 	 tudott	 újra
felegyenesedni.

Azután	elindult	az	örvénylő	mélység	felé.
Tudtam,	 milyen	 mély	 lett	 a	 víz,	 s	 hogy	 milyen	 gyorsan

megtörténhet	a	baj.	Próbáltam	odakiáltani	Grace-nek,	de	egy	hang	sem



hagyta	el	a	számat.	Ahányszor	kinyitottam,	csak	újabb	kavicsok	zúdultak
ki	belőle.

Azután	hirtelen	magamat	 találtam	a	vízben,	ahogyan	a	súly	 lehúzott.
Éreztem,	 amint	 az	 áramlás	 belekap	 a	 hajamba	 és	 kibontja	 a	 kontyomat.
Máris	 levegőért	 küzdöttem,	 de	 minden	 lélegzettel	 csak	 kavicsokat
szívtam	 magamba	 –	 achátot	 és	 szúrós	 kalcitot,	 bazaltot,	 palát	 és
obszidiánt.	Felnéztem	a	vízzel	festett	napkorongra,	ahogy	lesüllyedtem.

Páni	 rémületben	 ébredtem	 fel,	 miközben	 Gideon	 keze	 a	 számra
tapadt.	Ellene	küzdöttem,	rugdaltam	és	hemperegtem,	míg	végül	az	ágy
egyik	végébe	szorult,	én	pedig 	a	másikba,	kettőnk	között	a	kimondatlan
szavak	barikádjával.

–	Sikoltoztál	–	hallottam.	–	Mintha	fel	akarnád	verni	az	egész	tábort.
Rádöbbentem,	hogy	a	hajnal	első	fényei	már	véres	csíkokat	hasítanak

az	 égbe.	 Mély	 álomba	 zuhantam,	 pedig 	 csak	 pihenni	 akartam	 néhány
percet.

Mire	Thomas	egy	órával	később	felébredt,	már	visszatértem	a	házba:
a	 kanapén	 aludtam,	 a	 karommal	 Jenna	 apró	 testén,	 mintha	 senki	 sem
tudná	 őt	 elvenni	 tőlem,	 mintha	 senkinek	 sem	 engedném,	 hogy
megzavarja	 az	 álmát.	 Félig 	 kábultan	 nézett	 le	 ránk,	majd	 kibotorkált	 a
konyhába,	hogy	kávét	főzzön.

Csakhogy	 nem	 aludtam,	 amikor	 elbotorkált	 mellettünk.	 Azon
gondolkodtam,	hogy	 egész	 életemben	 sötétek	 és	 álomtalanok	voltak	 az
éjszakák	 –	 leszámítva	 az	 egyetlen	 időszakot,	 amikor	 a	 képzeletem
meglódult,	és	minden	éjjel	elém	vetítette	legszörnyűbb	félelmeimet.

Amikor	utoljára	ez	történt	velem,	gyereket	vártam.



JENNA

A	 nagymamám	 úgy	 mered	 rám,	 mintha	 kísértetet	 látna.	 Megragad,
végigfuttatja	 kezeit	 a	 vállamon	 és	 a	 hajamon,	 mintha	 leltárba	 akarna
venni.	 Közben	 erőszakosságot	 érzek	 a	 mozdulatain,	 mintha	 bántani
akarna,	amiért	én	is	bántottam	őt.

–	Jenna,	az	istenit,	hol	voltál?
Szinte	 azt	 kívánom,	 bár	 éltem	 volna	 Serenity	 és	 Virgil	 ajánlatával,

akik	haza	akartak	hozni,	hogy	elsimítsák	a	nézeteltérést	a	nagymamám
és	közöttem.	Mintha	egy	egész	Kilimandzsáró	magasodna	közöttünk.

–	 Sajnálom	 –	motyogom.	 –	 El	 kellett	 intéznem…	 valamit.	 –	 Gertie-t
használom	ürügyként,	hogy	meghátráljak.	Kutyám	úgy	nyalja	a	lábamat,
mintha	nyakunkon	lenne	a	világvége,	és	amikor	felugrik	rám,	a	nyakába
temetem	arcomat.

–	 Azt	 hittem,	 elszöktél	 itthonról.	 Azt	 hittem,	 beszedtél	 valamit.
Ittál.	 A	 hírekben	 másról	 sem	 hallani,	 csak	 olyan	 kislányokról,	 akiket
elrabolnak,	 mert	 elkövetik	 azt	 a	 hibát,	 hogy	 szóba	 állnak	 egy
idegennel.	Annyira	aggódtam	miattad,	Jenna!

Nagymamám	most	 is	 a	 benti	 egyenruháját	 viseli,	 de	 látom,	 hogy	 a
szemei	vörösek,	és	a	bőre	sápadt,	mintha	nem	aludt	volna.

–	Mindenkit	felhívtam.	Mr.	Allent…	aki	elmondta,	hogy	nem	vigyázol
a	fiára,	mert	a	felesége	és	a	gyereke	Kaliforniába	utazott	az	anyjához…	az
iskolát…	a	barátaidat…

Szörnyülködve	 nézek	 rá.	 Ki	 a	 nyavalyát	 hívhatott	 fel?	 Chathamet
leszámítva,	 aki	 már	 nem	 lakik	 itt,	 sosem	 lógok	 másokkal.	 Az	 a	 tény,



hogy	a	nagymamám	ötletszerűen	 rácsörgött	 az	osztálytársaimra,	hátha
náluk	vagyok	egy	ott	alvós	bulin,	csak	még	megalázóbbá	teszi	az	egészet.

Nem	hiszem,	hogy	ősszel	visszamegyek	a	suliba.	Nem	hiszem,	hogy
az	elkövetkező	húsz	évben	visszamegyek.	 Ledöbbenek	és	haragszom	rá.
Épp	 elég	 lúzernek	 érzem	 magam,	 amiért	 az	 apám	 egy	 hirtelen
dührohamában	megölte	 az	 anyámat,	 nem	 kell,	 hogy	 ráadásul	 az	 egész
nyolcadik	rajtam	röhögjön.

Eltolom	magamtól	Gertie-t.
–	 A	 rendőrséget	 is	 hívtad?	 –	 kérdezem.	 –	 Vagy	 ez	 még	 mindig

kényes	pont	számodra?
Nagymamám	 keze	 úgy	 lendül,	 mintha	 meg	 akarna	 ütni.

Összerezzenek.	 A	 héten	 másodszor	 kapok	 pofont	 olyasvalakitől,	 akinek
szeretnie	kellene.

Csakhogy	a	nagymamám	soha	 egy	ujjal	 sem	érne	hozzám.	 Felemelt
keze	a	lépcső	felé	mutat.

–	 Eredj	 a	 szobádba	 –	 parancsol	 rám	 –,	 és	 ki	 se	 gyere,	 amíg	 nem
mondom.

*

Miután	 két	 és	 fél	 napja	 zuhanyoztam	 utoljára,	 a	 fürdő	 az	 első
megálló.	Olyan	 forró	vizet	 engedek	a	kádba,	hogy	a	 gőz	megtölti	 a	 kis
helyiséget	és	a	tükör	bepárásodik,	így	legalább	nem	kell	látnom	magam,
ahogy	 lehámozom	 magamról	 a	 ruháimat.	 Miután	 beülök	 a	 kádba,	 a
mellkasomig	 felhúzom	a	 térdem,	és	addig 	hagyom	folyni	a	vizet,	amíg
kis	híján	eléri	a	peremet.

Veszek	egy	nagy	 levegőt,	és	 lecsúszom	a	kád	oldalán,	amíg	az	alján
nem	 fekszem.	 Keresztbe	 fonom	 a	 karom,	mintha	 a	 ravatalon	 lennék,	 és
olyan	nagyra	nyitom	a	szemem,	amennyire	csak	tudom.



A	 zuhanyfüggöny	 rózsaszín	 alapon	 fehér	 virágjai	 kaleidoszkópként
kavarognak	 előttem.	 Az	 orromból	 rendszeresen	 feltörő	 buborékok	 kis
öngyilkos	merénylők.	Hajam	úgy	örvénylik	az	arcom	körül,	akár	a	hínár.

Így	 találtam	 rá,	 képzelem	 el	 nagymamám	 vallomását.	 Mintha	 csak
elaludt	volna	a	víz	alatt.

Látom	Serenityt,	ahogyan	Virgillel	ott	ülnek	a	temetésemen,	s	arról
beszélnek,	 milyen	 békésnek	 tűnök.	 Virgil	 utána	 hazamegy,	 hogy	 a
tiszteletemre	ledöntsön	egy	pohárral	–	vagy	hattal.

Egyre	nehezebb	megállni,	hogy	 feljöjjek.	Olyan	nyomás	nehezedik	a
mellkasomra,	 hogy	 szinte	 érzem,	 amint	 a	 bordáim	 elpattannak,	 és	 a
mellem	beesik.	A	szemeim	előtt	csillagok	kezdenek	táncolni	–	víz	alatti
tűzijáték.

Az	utolsó	pillanatokban	ő	is	ezt	érezte?
Tudom,	hogy	nem	fulladt	meg,	de	a	mellkasa	összelapult.	Olvastam	a

halottkém	jelentésében,	hogy	a	koponyája	is	széthasadt.	Előtte	verhették
fejbe?	 Látta	 a	 közelgő	 csapást?	 Lelassult	 az	 idő,	 és	 a	 hangok	 lusta
hullámokban	 terjengtek;	 érezte	 a	 vérlemezkék	 mozgását	 csuklójának
papírvékony	bőrén	át?

Legalább	egyszer	azt	akarom	érezni,	amit	ő.
Még	ha	ez	a	legutolsó	is,	amit	érzek.
Amikor	már	biztosan	tudom,	hogy	szét	fog	robbanni	a	tüdőm;	hogy

ideje	 beengedni	 a	 vizet	 az	 orrlyukamon	 át	 és	 feltöltődni,	 mielőtt
zátonyra	 futott	 hajóként	 elmerülök,	 kezeim	 maguktól	 megragadják	 a
kád	szélét	és	felrántják	többi	részem	a	levegőre.

Zihálok,	 és	 olyan	 hevesen	 köhögök,	 hogy	 véres	 lesz	 a	 víz.	 Hajam
összetapad	 az	 arcomon,	 a	 vállaim	 rázkódnak.	 Áthajolok	 a	 kád	 pereme
felett,	a	porcelánhoz	préselem	a	mellkasom,	és	beleokádok	a	szemetesbe.

Hirtelen	 emlékszem,	 ahogyan	 kiskoromban	 a	 kádba	 tesznek.	 Alig



tudok	 egyenesen	 ülni	 anélkül,	 hogy	 fel	 ne	 boruljak,	mint	 a	 tojás,	 ezért
anyám	mögém	ül,	és	beékel	a	saját	testébe.	Beszappanozza	magát,	azután
engem.	Mint	egy	kis	ponty,	úgy	csúszkálok	a	kezei	között.

Néha	 énekel.	 Néha	 újságot	 olvas.	 Ott	 ülök	 lábai	 karikájában,
szivárványszínű	 műanyag	 poharakkal	 játszom	 –	 megtöltöm,	 majd
kiborítom	őket	a	fejemre,	a	térdére.

Rájövök,	hogy	már	ekkor	éreztem	valamit,	amit	anyám.
A	szeretetet.

*

Milyen	lehetett	Ahab	kapitány	számára	az	a	néhány	pillanat,	mielőtt
a	 szigony	 zsinórja	 kirántotta	 a	 csónakból?	Azt	mondta	magában:	Megér
ennyit	egy	istenverte	bálna?

Amikor	 Javert	 végül	 rájött,	 hogy	Valjeanban	megvan	 az,	 ami	 belőle
hiányzik	–	a	könyörület	–,	 csak	megvonta	a	vállát,	 és	keresett	magának
egy	 új	 rögeszmét,	mint	 a	makramé	 vagy	A	 trónok	harca?	 Nem.	 Ha	 nem
gyűlölhette	tovább	Valjeant,	többé	azt	sem	tudta,	kicsoda.

Éveket	töltöttem	az	anyám	felkutatásával,	erre	most	minden	 jel	arra
mutat,	 hogy	 akkor	 sem	 találhattam	 volna	 meg,	 ha	 átrostálom	 a	 föld
minden	négyzetcentiméterét.	Már	tíz	éve	megszűnt	létezni.

A	halál	olyan	végleges.	Olyan	kész.
Mégsem	 sírok,	 ahogy	 gondoltam,	 hogy	 fogok.	 Többé	 nem.

Gondolataim	sivár	pusztaságát	felderíti	az	egyetlen	apró	fűszál,	amiben
megkapaszkodom:	nem	szántszándékkal	hagyott	el.

Ott	van	még	a	tény	is,	hogy	aki	megölte,	az	nagy	valószínűséggel	az
apám.	 Nem	 tudom,	 miért	 nem	 ér	 nagyobb	 sokként	 –	 talán	 mert
egyáltalán	nem	emlékszem	rá.	Már	akkor	elment,	amikor	még	ismertem,
a	 saját	maga	által	 teremtett	 világban	élt.	 S	 akit	már	 elveszítettünk,	 azt



nem	veszíthetjük	el	még	egyszer.
A	 mamámmal	 egészen	 más	 a	 helyzet.	 Őt	 akartam.	 Benne

reménykedtem.
Virgil	még	mindig 	csak	takarít,	annyi	mindent	elszúrt	annak	idején.

Azt	 mondja,	 a	 DNS-vizsgálatból	 holnapra	 kiderül,	 kié	 a	 holttest,	 amit
mindenki	Nevvie-vel	azonosított.	Akkor	mindnyájan	megtudjuk.

Ami	 a	 legmurisabb:	 most,	 hogy	 itt	 a	 pillanat	 –	 a	 cél,	 amit	 évekkel
ezelőtt	tűztem	ki	magam	elé	–,	számít	ez	bármit	is?	Mondok	én	valamit:
talán	meglesz	végre	az	igazság.	Talán	meglesz	a	lezárás,	amiről	az	iskolai
pszichológus	mindig 	beszélt,	 amikor	behívatott	abba	a	hülye	 irodájába.
Egyvalami	nem	lesz	csak	meg:	sosem	kapom	vissza	az	anyámat.

Elkezdem	újraolvasni	a	naplóit,	de	nem	megy,	levegőt	is	alig 	kapok.
Így	 hát	 előveszem	 a	 maradék	 pénzemet,	 összesen	 hat	 darab
egydollárost,	 és	 nekilátok,	 hogy	 mindegyikből	 parányi	 elefántot
hajtogassak.	Egész	csorda	masírozik	az	íróasztalomon.

Azután	 bekapcsolom	 a	 számítógépem.	 Rákattintok	 a	 NamUs
weboldalára,	az	új	ügyekre.

Egy	 tizennyolc	 éves	 fiú	 azután	 tűnt	 el	 az	 észak-karolinai
Westminsterben,	 hogy	 kitette	 anyját	 a	munkahelyénél.	 Egy	 zöld	Dodge
Dartot	 vezetett,	 a	 rendszáma	 58U	 ET7.	 Vállig 	 érő	 szőke	 haja	 van,	 és
hegyesre	reszelt	körme.

Egy	 hetvenkét	 éves	 nő	 a	 connecticuti	 West	 Hartfordból,	 aki	 erős
gyógyszert	 szed	 paranoid	 skizofréniájára,	 kisétált	 a
csoportfoglalkozásról,	 miután	 közölte,	 hogy	 meghallgatásra	 megy	 a
Cirque	 de	 Soleilhez.	 Kék	 farmert	 viselt	 és	 pulóvert,	 rajta	 egy	 macska
képével.

Egy	 huszonkét	 esztendős	 lány	 az	 észak-dakotai	 Olsonban	 egy
azonosítatlan	idősebb	férfival	jött	el	otthonról,	azóta	se	látták.



Egész	álló	nap	ezekre	a	linkekre	kattintgatok;	mire	végzek,	több	száz
ilyen	 lesz.	 Végtelen	 azok	 száma,	 akik	 szeretet	 alakú	 lyukat	 hagynak
mások	 szívében.	 Van,	 aki	 elég 	 bátor	 vagy	 ostoba	 ahhoz,	 hogy	 próbálja
betölteni	 ezt	 az	 űrt,	 de	 sosem	 működik,	 csak	 az	 önfeláldozó	 lélek
szívében	támad	ugyanilyen	lyuk.	És	 így	tovább.	Kész	csoda,	hogy	ennyi
eltűnés	mellett	még	életben	marad	valaki.

Egy	pillanatra	elképzelem,	milyen	lehetett	volna	az	életem:	anyám,	a
kistestvérem	 és	 én,	 ahogy	 a	 takaró	 alatt	 kucorgunk	 egy	 esős	 vasárnap,
egymást	átkarolva	nézünk	valami	csajos	filmet.	Anyám	rám	kiabál,	hogy
szedjem	 össze	 a	 pulóverem,	 a	 nappali	 nem	 szennyeskosár.	 Beszárítja	 a
hajam	 az	 évzáró	 bulira,	 míg	 a	 kishúgom	 sminket	 ken	 magára	 a
fürdőszobai	 tükör	 előtt.	 Fotókat	 kattogtat,	 ahogyan	 virágot	 tűzök	 a
kísérőm	 gomblyukába,	 én	meg	 eljátszom,	 hogy	 bosszús	 vagyok,	 pedig
tudom,	 hogy	 ez	 a	 pillanat	 legalább	 olyan	 fontos	 az	 ő	 számára,	 mint
nekem.	A	 hátamat	 simogatja,	 amikor	 ugyanaz	 a	 srác	 egy	 hónap	múlva
ejt,	és	közli	velem,	hogy	totál	 idióta,	mert	ki	 is	akarna	egy	 ilyen	csajjal
járni?

Kinyílik	a	szobám	ajtaja,	a	nagymamám	lép	be.	Leül	az	ágyra.
–	Először	azt	hittem,	nem	is	tudod,	mennyire	aggódom	érted,	amikor

az	első	éjszaka	nem	jöttél	haza.	És	meg	sem	próbáltál	felhívni.
Kipirult	arccal	nézek	le	az	ölemre.
–	 Azután	 rájöttem,	 hogy	 tévedek.	 Tökéletesen	 tudtad,	 mindenki

másnál	jobban.	Te	pontosan	tudod,	milyen	az,	amikor	valaki	eltűnik.
–	Elmentem	Tennessee-be	–	vallom	be.
–	Hová?	–	hördül	fel.	–	Hogyan?
–	 Busszal.	 Megkerestem	 a	 rezervátumot,	 ahová	 az	 elefántjaink

kerültek.
Nagymamám	a	nyakához	kapja	nyugtalan	kezét.



–	Több	ezer	kilométert	utaztál,	csak	hogy	elmenj	egy	állatkertbe?
–	 Az	 nem	 állatkert,	 hanem	 az	 állatkert	 ellentéte	 –	 javítom	 ki.	 –	 És

igen.	 Azért	 mentem	 oda,	 hogy	 megkeressek	 valakit,	 aki	 ismerte	 az
anyámat.	Azt	gondoltam,	Gideon	talán	tudja,	mi	történt	vele.

–	Gideon	–	ismétli	utánam.
–	Együtt	dolgoztak.	–	Nem	teszem	hozzá:	Viszonyuk	volt	egymással.
–	És?	–	kérdi	a	nagymamám.
Bólintok,	 lassan	 letekerem	a	sálat	a	nyakamból.	Olyan	könnyű,	hogy

szinte	nem	érzem	a	súlyát:	egy	felhő,	egy	sóhaj,	egy	emlék.
–	Nagymama	–	suttogom.	–	Szerintem	anya	meghalt.
Mostanáig 	nem	tudtam,	hogy	a	szavak	ilyen	élesek:	megvághatják	a

nyelvünket.	 Nem	 hiszem,	 hogy	 ki	 tudnék	 nyögni	 még	 egy	 mondatot,
még	akkor	sem,	ha	muszáj	lenne.

Nagymamám	 a	 sál	 után	 nyúl,	 úgy	 tekeri	 a	 kézfejére,	 mint	 valami
kötést.

–	Igen	–	bólint.	–	Én	is	így	gondolom.
Azzal	félbetépi	a	sálat.
Felsikoltok,	annyira	megdöbbenek.
–	Mit	művelsz?
Nagymamám	 felkapkodja	 anyám	 naplóit	 is,	 amelyeket	 takaros

halmokban	tartok	az	asztalomon.
–	A	te	érdekedben,	Jenna.
Könnyek	szöknek	a	szemembe.
–	Ez	nem	a	tiéd.
Fáj	 látnom,	 ahogy	 ráteszi	 a	 kezét	 mindenre,	 ami	 a	 mamámból

maradt.	Felszaggatja	a	bőrömet,	nyers	és	védtelen	lesz	a	testem.
–	 Nem	 is	 a	 tiéd	 –	 vágja	 rá	 haragosan.	 –	 Nem	 a	 te	 kutatásod,	 a	 te

történeted.	 Tennessee?	 Ezúttal	 túl	 messzire	mentél.	 Ez	már	 beteges.	 A



saját	életedet	kell	élned,	nem	az	övét.
–	Utállak!	–	sikoltok	fel.
A	nagymamám	már	az	ajtó	felé	indul.	Azután	megtorpan	a	küszöbön.
–	Folyton	a	 családodat	keresed,	 Jenna,	pedig 	végig 	 itt	 volt	 az	orrod

előtt.
Amikor	elmegy,	felkapom	az	asztalomról	a	tűzőgépet,	és	az	ajtó	felé

hajítom.	Azután	visszaülök,	és	a	kézfejembe	törlöm	az	orromat.	Agyalni
kezdek,	 hogyan	 szerezzem	 vissza	 és	 varrjam	 össze	 a	 sálat.	 Hogyan
lopjam	el	a	naplókat.

Pedig 	az	 igazság	az,	hogy	nincs	anyám.	Soha	nem	 is	 lesz.	Nem	kell
újraírnom	a	történetemet,	csak	valahogy	kihúznom	a	végéig .

Anyám	eltűnésének	esete	ott	világ ít	előttem	a	számítógép	kijelzőjén
–	csupa	olyan	részlet,	ami	már	senkit	sem	érdekel.

Rákattintok	a	profil	beállításaira,	és	egyetlen	gombnyomással	törlöm
magam.

*

Kiskoromban	a	nagymamám	az	elsők	közt	tanította	meg	nekem,	tűz
esetén	hogyan	meneküljek	ki	a	házból.	Hálószobáink	ablaka	alá	egy-egy
különleges	tűzlétrát	is	fektetett,	baj	esetére.	Ha	füstszagot	éreztem,	vagy
ha	 megtapogattam	 az	 ajtót	 és	 az	 átmelegedett,	 azonnal	 fel	 kellett
löknöm	az	ablakot,	beakasztanom	a	létrát,	és	lesurranom	a	ház	oldalán,	a
biztonságba.

Annyi	baj	 legyen,	hogy	egy	hároméves	nem	tud	 létrákat	emelgetni,
még	 kevésbé	 ablakokat	 nyitogatni.	 Ismertem	 a	 protokollt,	 aminek
önmagában	elégnek	kellett	lennie	ahhoz,	hogy	távol	tartsa	a	bajt.

Amennyire	 tudhatom,	 a	 babona	 bevált,	 mert	 sosem	 ütött	 ki	 tűz	 a
házunkban.	A	 rozsdás	öreg	 létra	még	most	 is	 ott	 van	az	 ablakom	alatt,



miután	szolgált	már	könyvespolcként,	cipős	szekrényként	és	akasztóként
–	éppen	csak	a	menekülés	eszközeként	nem.	Egészen	mostanáig.

Ezúttal	hagyok	nagymamámnak	egy	üzenetet.	Le	fogok	állni,	 ígérem,
de	 adnod	 kell	 egy	 utolsó	 esélyt,	 hogy	 elbúcsúzzam	 tőle.	 Esküszöm,	 holnap
vacsorára	megjövök.

Kinyitom	az	 ablakom,	 és	 helyére	 akasztom	a	 létrát.	Nem	 tűnik	 elég
masszívnak,	 hogy	 megtartsa	 a	 súlyomat,	 ezért	 belegondolok:	 milyen
muris	 lenne,	 ha	 valaki	 menekülni	 akarna	 a	 tűz	 elől,	 hogy	 helyette	 a
zuhanás	ölje	meg.

A	 létrával	 a	 garázs	 lejtős	 tetejéig 	 jutok,	 ami	nem	nagy	 segítség,	 de
mostanra	 kész	 szabadulóművész	 lettem,	 így	 elaraszolok	 a	 pereméig,	 és
beakasztom	 ujjaimat	 az	 esőcsatornába.	 Innen	 már	 csak	 másfél	 méter	 a
föld.

A	 bringám	 ott	 vár,	 ahol	 hagytam,	 a	 tornác	 korlátjának	 támasztva.
Felpattanok	és	tekerni	kezdek.

Más	ilyenkor,	az	éjszaka	közepén	biciklizni.	Úgy	érzem	magam,	mint
a	 szél:	 láthatatlan	 vagyok.	Az	utcák	nyirkosak.	Nemrég	 esett,	 az	 aszfalt
mindenütt	 fénylik,	 csak	 a	 keréknyomon	 nem.	 Az	 autók	 tükröződő
féklámpái	 a	 csillagszórókra	 emlékeztetnek,	 amikkel	 azelőtt	 július
negyedikén	 játszottam	 –	 ahogyan	 parázslottak	 a	 sötétben,	 ahogyan
mozgattam	 a	 karomat	 és	 fényábécét	 rajzoltam	 velük.	 Érzés	 alapján
tájékozódom,	 a	 táblákat	 nem	 látom,	 de	 mielőtt	 még	 észrevenném
magam,	már	 ott	 is	 vagyok	Boone	 belvárosában,	 Serenity	 lakásánál	 és	 a
bárnál.

Zajlik	 az	 élet.	 A	 maroknyi	 törzsvendég	 helyett	 latexruhába
cipőkanalazott	 lányokat	 látok,	 ahogyan	 a	 motorosok	 bicepszein
csüngenek;	csontos	fickók	támaszkodnak	a	falnak,	hogy	két	gurítás	közt
elszívjanak	 egy	 cigit.	 A	 zenegép	 hangja	 kiárad	 az	 utcára,	 és	 hallom,



ahogyan	egy	csapat	kórusban	biztatja	ivásra	egyik	tagját.
–	Hé,	bébi	–	szólít	le	egy	fickó.	–	Meghívhatlak	egy	italra?
–	Tizenhárom	vagyok	–	felelem.
–	Én	meg	Raoul.
Lebukok	 és	 elsurranok	 mellette,	 amíg	 berángatom	 a	 bringámat

Serenity	 házának	 kapualjába.	 Felvonszolom	 a	 lépcsőkön,	 és	 újra	 az
előtérben	 támasztom	 le,	 de	 ezúttal	 vigyázok,	 nehogy	 felborítsa	 az
asztalt.	Mielőtt	 diszkréten	 bekopoghatnék	 az	 ajtón	 –	mégiscsak	 hajnali
két	óra	–,	magától	kinyílik.

–	Te	sem	tudsz	aludni,	édesem?	–	kérdezi	Serenity.
–	Honnan	tudta,	hogy	itt	vagyok?
–	 Nem	 pont	 úgy	 libbentél	 fel	 a	 lépcsőkön,	 mint	 egy	 szellem,

miközben	 magaddal	 vonszoltad	 azt	 a	 rohadt	 biciklit.	 –	 Elhátrál,	 hogy
beléphessek	 a	 lakásba.	 Pontosan	 olyannak	 tűnik,	 mint	 a	 legelső
alkalommal,	 amikor	 itt	 jártam.	 Amikor	 még	 azt	 hittem,	 semmit	 sem
akarok	annyira,	mint	megtalálni	a	mamámat.

–	Meglep,	 hogy	 a	nagymamád	 ilyen	későn	 elengedett	 –	 jegyzi	meg
Serenity.

–	Nem	volt	esélye	megtiltani.	–	Lerogyok	a	kanapéra,	ő	meg	mellém.
–	Ez	akkora	szívás	–	sóhajtok	fel.

Nem	tesz	úgy,	mint	aki	nem	érti.
–	Azért	én	nem	hamarkodnám	el.	Virgil	szerint…
–	 Virgil	 csessze	 meg.	 Akármit	 is	 mond,	 nem	 hozza	 vele	 vissza	 az

anyámat.	Végiggondolta	már?	Ha	elmondja	a	 férjének,	hogy	egy	másik
fickó	gyerekét	várja,	nem	fog	tejfakasztó	bulit	rendezni.

Pedig 	mindent	 próbáltam,	 hogy	meggyűlöljem	 az	 apámat,	 de	 nem
megy	–	csak	szánalmat	érzek,	meg	valami	tompa	fájdalmat.	Ha	tényleg
ő	 ölte	 meg	 a	 mamámat,	 szerintem	 sosem	 kerül	 emiatt	 a	 bíróság	 elé.



Máris	 kényszergyógykezelésen	 van,	 és	 egyik	 börtön	 sem	 ér	 fel	 azzal,
amikor	az	ember	a	saját	elméjének	a	foglya.	Vagyis	a	nagymamám	fején
találta	a	szöget.	A	családomból	nem	maradt	más,	csak	ő.

Tudom,	 hogy	 én	 tehetek	 róla.	 Tudom,	 hogy	 én	 kértem	 meg
Serenityt,	segítsen	felkutatni	az	anyámat;	én	bíztam	meg	Virgilt	 is.	 Így
jár,	 aki	 kíváncsi.	 Az	 ember	 élhet	 a	 világ 	 legnagyobb	 radioaktív
szeméthegyén,	ha	nem	kezd	el	ásni,	talán	egész	életében	csak	a	zöldellő
füvet	és	a	virágzó	kertet	látja.

–	 Senki	 sem	 sejti,	 hogy	 mennyire	 nehéz	 –	 sóhajt	 fel.	 –	 Amikor	 az
ügyfeleim	 eljöttek	 hozzám,	 hogy	 beszéljenek	 Sol	 bácsival	 vagy	 az
imádott	 nagyijukkal,	 mindnyájan	 csak	 annyit	 akartak,	 hogy
beköszönhessenek,	 és	 esélyük	 legyen	 elmondani,	 amit	 elmulasztottak,
amikor	 a	 másik	 élt.	 Csakhogy	 amikor	 kinyitsz	 egy	 ajtót,	 be	 is	 kell
csuknod	magad	mögött.	Talán	beköszönsz,	de	utána	el	is	kell	búcsúznod.

Szembefordulok	vele.
–	 Nem	 aludtam.	 Amikor	 Virgillel	 beszéltek	 a	 kocsiban.	 Hallottam

mindent.
Serenity	megdermed.
–	Hát,	akkor	azt	is	tudod,	hogy	csaló	vagyok.
–	Én	nem	így	látom.	Megtalálta	a	nyakláncot.	És	a	tárcát.
Megrázza	a	fejét.
–	Csak	jókor	voltam	jó	helyen.
Ezen	elgondolkodom.
–	De	hát	nem	erről	szól	az,	hogy	valaki	médium?
Látom,	 hogy	 még	 sosem	 gondolkodott	 el	 ezen.	 Ami	 az	 egyiknek

véletlen,	 a	 másiknak	 egybeesés.	 Számít	 az,	 hogy	 vadászösztön,	 amint
Virgil	mondja,	vagy	intuíció,	amint	egy	médium,	ha	általa	megtaláljuk,
amit	keresünk?



Felvesz	 egy	 takarót	 a	 padlóról,	 hogy	 bebugyolálja	 a	 lábát,	 majd
szétteríti,	hogy	én	is	beférjek	alá.

–	Talán	–	bólint	lassan	–,	de	ennek	semmi	köze	ahhoz,	ahogy	azelőtt
volt.	 Amikor	 mások	 gondolatai…	 egyszer	 csak	 megjelentek	 az	 én
fejemben.	 Sokszor	 kristálytiszta	 kapcsolat	 alakult	 ki,	 máskor	 csak
minden	harmadik	szót	hallottam,	mint	amikor	az	ember	a	hegyek	között
próbál	 mobillal	 telefonálni,	 de	 akkor	 sem	 úgy	 történt,	 hogy	 valami
megcsillant	a	fűben,	én	meg	lehajoltam	érte.

Összekucorodunk	a	mosószertől	és	indiai	kajától	illatozó	takaró	alatt,
míg	 odakint	 az	 eső	 az	 üvegtáblákat	 veri.	 Mennyire	 közel	 áll	 ez	 ahhoz,
ahogyan	korábban	elképzeltem,	milyen	lehetett	volna	életem,	ha	anyám
nem	hagy	el.

Vetek	egy	pillantást	Serenityre.
–	Hiányzik?	Hogy	beszélhessen	a	halottakkal?
–	Igen	–	vallja	be.
Vállára	hajtom	a	fejem.
–	Nekem	is.



ALICE

Gideon	karjai	közt	éreztem	magam	a	 legnagyobb	biztonságban.	Ha	vele
voltam,	azt	is	elfelejtettem,	hogyan	hozzák	rám	a	frászt	Thomas	érzelmi
kilengései;	hogyan	kezdődik	minden	napunk	veszekedéssel,	és	fejeződik
be	úgy,	hogy	férjem	bezárkózik	az	irodájába	a	titkaival	és	a	démonjaival.
Gideon	 mellett	 úgy	 tehettem,	 mintha	 mi	 hárman	 lennénk	 a	 család,
amire	mindig 	vágytam.

Azután	kiderült,	hogy	négyen	lennénk.
–	Minden	rendben	lesz	–	esküdözött,	amikor	elmondtam	neki	a	hírt,

de	nem	hittem	neki.	Ő	sem	látott	a	jövőbe.	Legfeljebb	remélhettem,	hogy
egyszer	együtt	leszünk.

–	 Hát	 nem	 látod?	 –	 kérdezte,	 miközben	 a	 saját	 belső	 fényével
ragyogott.	–	Minket	egymásnak	rendelt	az	ég.

Talán,	 de	 mekkora	 árat	 kellett	 fizetnünk	 érte!	 A	 házasságát.	 Az
enyémet.	Grace	életét.

Mégis	 tovább	 szőttem	 színes,	 szélesvásznú	 álmaimat.	 Vele	 akartam
visszatérni	 Afrikába,	 hogy	 lássa	 ezeket	 a	 hihetetlen	 állatokat,	 mielőtt
még	az	ember	megtöri	a	lelküket.	Gideon	inkább	le	akart	költözni	délre,
ahonnan	jött,	így	újjáélesztettem	a	szökésről	szőtt	álmaimat,	csak	ezúttal
Jenna	mellett	Gideon	 is	 velem	 tartott.	Mindketten	úgy	 tettünk,	mintha
vakon	 rohannánk	 a	 végzetünkbe,	 miközben	 egy	 arasznyit	 se
mozdultunk,	csak	vergődtünk	a	magunk	csapdájában:	neki	az	anyósának
kellett	volna	elmondania,	nekem	a	férjemnek.

És	 szorított	 a	 határidő,	 egyre	 nehezebben	 lepleztem	 testem



elváltozásait.
Egy	napon	Gideon	odajött	hozzám	az	ázsiai	istállóban.
–	Beszéltem	Nevvie-nek	a	babáról.
Megdermedtem.
–	Mit	mondott?
–	 Azt	 mondta,	 megérdemlem,	 hogy	 apa	 legyek.	 Azzal	 faképnél

hagyott.
A	 fantázia	 egy	 csapásra	 megszűnt	 létezni.	 Valósággá	 vált,	 és	 arra

buzdított:	 ha	 neki	 volt	 mersze	 szembenézni	 Nevvie-vel,	 nekem	 is
ugyanezt	kell	tennem	Thomasszal.

Egész	 nap	 nem	 láttam	Nevvie-t,	 ahogy	 Gideont	 sem,	 ami	 azt	 illeti.
Thomas	 nyomában	 jártam,	 körletről	 körletre	 követtem;	 este	 vacsorát
főztem	 neki.	 Megkértem,	 hogy	 segítsen	 Dionne	 lábfürdőjénél,	 pedig
máskor	 Gideonhoz	 vagy	 Nevvie-hez	 fordultam	 volna.	 Ahelyett,	 hogy
kerültem	 volna,	 mint	 azt	 hónapok	 óta	 tettem,	 elbeszélgettünk	 a
gondozói	 állásra	 beadott	 jelentkezésekről,	 és	 megkérdeztem,	 talált-e
már	 alkalmas	 személyt.	 Addig 	 feküdtem	 Jenna	 mellett,	 amíg	 elaludt,
azután	 beültem	 az	 irodájába,	 és	 olvasgatni	 kezdtem,	mintha	 az	 lenne	 a
normális,	hogy	megosztozunk	ezen	a	téren.

Azt	 hittem,	 elküld	 a	 fenébe,	 de	 mosolyogva	 nyújtotta	 felém	 az
olajágat.

–	Már	el	is	felejtettem,	milyen	jó	ez	–	sóhajtott	fel.	–	Együtt,	közösen
dolgozni.

Az	 eltökéltség 	 olyan,	 mint	 a	 porcelán,	 nem	 igaz?	 Bárhogy
törekszünk,	elég 	egyetlen	hajszálrepedés,	utána	már	csak	 idő	kérdése,
mikor	hullik	darabjaira	minden.	Thomas	töltött	egy	whiskyt	magának,
majd	nekem	is.	Nem	nyúltam	az	enyémhez.

–	Szerelmes	vagyok	Gideonba	–	mondtam	ki	kéretlen	őszinteséggel.



Keze	megdermedt	az	üvegen.	Azután	 felemelte	a	poharat	és	kiitta	a
whiskyjét.

–	Azt	hitted,	vak	vagyok?
–	Elmegyünk	–	közöltem.	–	Terhes	vagyok.
Thomas	leült.	Kezébe	temette	arcát	és	zokogni	kezdett.
Egy	 pillanatig 	 meredten	 néztem.	 Egyszerre	 siettem	 volna

megvigasztalni	 és	 gyűlöltem	 magam,	 amiért	 ez	 lett	 belőle:	 összetört
ember	 egy	 kudarcra	 ítélt	 rezervátummal,	 csapodár	 feleséggel	 és
gyógyíthatatlan	elmebetegséggel.

–	Thomas	–	könyörögtem.	–	Mondj	valamit!
Elcsuklott	a	hangja.
–	Mit	rontottam	el?
Letérdeltem	 elé.	 Abban	 a	 pillanatban	 viszontláttam	 azt,	 akinek	 a

szemüvege	bepárásodott	a	fülledt	botswanai	hőségben;	aki	kijött	elém	a
repülőtérre	 azzal	 a	 hülye	 virággal.	 Akinek	 volt	 egy	 álma,	 s	 engedte,
hogy	a	részese	legyek.	Hosszú-hosszú	ideje	nem	láttam	már	ezt	a	férfit.
Vajon	azért,	mert	eltűnt?	Vagy	én	nem	figyeltem	oda?

–	Nem	rontottál	el	semmit	–	feleltem.	–	Én	voltam.
Kinyúlt,	és	megragadta	a	vállam.	A	másik	kezével	olyan	erővel	ütött

arcon,	hogy	a	számban	éreztem	a	vér	ízét.
–	Rohadt	ribanc!	–	mordult	rám.
Az	arcomra	szorított	kézzel	tántorodtam	el.	Elhátráltam	előle,	ahogy

felém	indult,	talpra	vergődtem	és	kirohantam	az	irodából.
Jenna	még	most	is	a	kanapén	aludt.	Felé	szaladtam,	eltökélten,	hogy

magammal	viszem,	amikor	utoljára	 lépek	ki	azon	az	ajtón.	Majd	később
veszek	neki	 ruhákat,	 játékokat	és	minden	mást,	ami	kell.	Thomas	ekkor
elkapta	 a	 csuklómat	 és	 a	 testem	 mögé	 csavarta	 a	 karom,	 hogy	 újra	 a
padlóra	 zuhanjak,	 így	 ő	 elsőként	 nyúlhasson	 a	 gyerek	 után.	 Ahogy



felkapta	az	apró	testet,	Jenna	odasimult	hozzá.
–	Apu?	–	sóhajtott	bódultan,	még 	az	álom	és	az	ébrenlét	határán.
Thomas	 szorosan	magához	 ölelte,	majd	 úgy	 fordult,	 hogy	 Jenna	 ne

láthasson.
–	El	akarsz	menni?	–	kérdezte.	–	Csak	rajta!	El	akarod	venni	 tőlem	a

lányomat?	Csak	a	holttestemen	át.
Akkor	elmosolyodott,	azzal	a	rettenetes,	rettenetes	mosollyal.
–	Vagy	ami	még	jobb,	az	élő	testeden	át.
Jenna	 felébred,	 és	 nem	 leszek	 itt.	 A	 legszörnyűbb	 félelme	 válik

valóra.	Bocsáss	meg,	kicsim,	súgtam	neki	hangtalanul.	Azzal	hátrahagytam
és	rohantam,	hogy	segítséget	hozzak.



VIRGIL

Még	 ha	 meg	 is	 találtam	 a	 tíz	 évvel	 korábban	 eltemetett	 holttestet,
bírósági	 végzést	 akkor	 sem	 szerezhettem.	 Nem	 tudtam,	 mi	 a	 fenét
csinálhatnék	–	ha	nem	akarok	Frankenstein	módra	belógni	a	temetőbe	és
kihantolni	 a	 tetemet,	 ami	 állítólag	 Nevvie	 Ruehlhez	 tartozott	 –,
csakhogy	mielőtt	a	testet	kiadták	a	temetkezési	vállalkozónak,	a	hatósági
szakértő	elvégezte	a	halottszemlét.	S	eközben	levette	a	DNS-mintát,	amit
egy	szövetségi	raktárban	őriztek	meg	az	utókornak.

Előbb	 fagy	 be	 a	 pokol,	 mint	 hogy	 nekem,	 a	 civilnek	 kiadjanak	 egy
hatósági	 nyilvántartásba	 vett	 bűnjelet,	 ezért	 találnom	 kellett	 valakit,
akinek	megteszik.	Még	 félóra	 sem	múlt	 el	 e	 felismerés	 óta,	 de	már	 itt
könyökölök	 a	 boone-i	 őrs	 raktárának	 pultján,	 és	 újfent	 próbálom
megpuhítani	Ralphot.

–	Újra	itt?	–	sóhajt	fel.
–	 Mit	 mondhatnék?	 Nem	 bírom	 ki	 nélküled.	 Éjjel	 is	 csak	 rólad

álmodom.
–	 A	 múltkor	 már	 elhasználtad	 a	 legutolsó	 esélyed,	 Virgil.	 Nem

kockáztatom	miattad	az	állásomat.
–	Mindketten	 tudjuk,	Ralph,	hogy	a	 főnök	sosem	adná	másnak	ezt	a

munkát.	Olyan	vagy,	mint	az	a	hobbit,	akire	rábízták	a	Gyűrű	őrzését.
–	A	mi?
–	Te	vagy	a	szakma	Dee	Brownja{15}.	Nélküled	azt	 se	 tudnák,	hogy	a

Celtics	egyáltalán	létezett	a	kilencvenes	években,	nem	igaz?
Ralph	ráncai	elmélyülnek,	ahogyan	mosolyra	húzódik	a	szája.



–	 Mondasz	 valamit.	 Ezek	 az	 újak	 a	 seggüket	 se	 tudják
megkülönböztetni	 a	 könyöküktől.	 Minden	 áldott	 reggel,	 mire	 lejövök
ide,	 valamelyik	 faszkalap	átpakolja	 a	holmimat,	próbálja	 rendszerezni	 a
dolgokat	 valami	 flancos	 számítógéppel,	 de	 tudod,	 mi	 történik?	 Csak
összekutyul	 mindent.	 Nem	 győzöm	 visszahordani	 a	 dobozokat	 a
helyükre.	Tudod,	mit	mondanak:	ami	nem	romlott	el…

Úgy	bólogatok,	mintha	csüngnék	minden	egyes	szaván.
–	 Épp	 erről	 beszélek.	 Te	 vagy	 ennek	 az	 intézménynek	 a	 központi

idegrendszere,	Ralph.	Nélküled	minden	széthullna.	Ezért	is	tudom,	hogy
te	vagy	az	egyetlen,	aki	segíteni	tud	nekem.

Vállat	 von,	 próbál	 szerénynek	 tűnni.	 Talán	 még 	 azt	 sem	 tudja,
hogy	 a	 jó	 zsaru	 figurát	 vetem	 be	 ellene	 –	 hájjal	 kenegetem,	 hogy
cserébe	 elérjek	 valamit	 –,	miközben	 egy	 szinttel	 feljebb	most	 is	 arról
beszélnek,	hogy	tiszta	szenilis,	s	hogy	amilyen	lassan	mozog ,	csak	egy
hét	múlva	vennék	észre,	ha	meghalna.

–	Emlékszel	arra	a	régi	ügyre,	amin	dolgozom?	–	Közelebb	hajolok,
mintha	 súlyos	 titkot	 osztanék	 meg	 vele.	 –	 Próbálok	 DNS-mintát
szerezni	a	vérből,	amit	az	állami	laborban	vettek	le.	Esetleg 	telefonálnál
egyet,	hátha	tudnál	intézni	valamit?

–	Segítenék,	ha	 tudnék,	Virgil,	de	öt	éve	eltört	ott	egy	 főnyomócső.
Nyolc	 év	 összes	 nyilvántartása	 odalett.	 Mintha	 semmi	 se	 történt	 volna
1999	és	2007	között.

A	mosoly	az	arcomra	fagy.
–	Hát,	 azért	kösz.	 –	Elbúcsúzom,	és	kisurranok	az	épületből,	mielőtt

bárki	észrevenne.
Még	 azon	 agyalok,	 hogyan	 mondom	 el	 a	 hírt	 Jennának,	 amikor

lefordulok	 az	 irodám	 felé,	 és	 a	 ház	 előtt	 meglátom	 Serenity
Volkswagenjét.	Amint	kiszállok,	 Jenna	már	rám	is	mászik,	a	kérdéseivel



bombáz.
–	Mit	tudott	meg?	Ki	tudja	deríteni,	kit	temettek	el?	Számít	az,	hogy

tíz	éve	történt,	ez	nagyon	megnehezíti	a	dolgot?
Vetek	rá	egy	pillantást.
–	Hoztál	nekem	kávét?
–	Mi?	–	ráncolja	a	homlokát.	–	Nem.
–	Akkor	szerezz	valahonnan,	azután	gyere	vissza.	A	kényszervallatást

különben	is	tiltja	a	törvény.
Felkapaszkodom	a	lépcsőkön,	a	nyomomban	Jennával	és	Serenityvel.

Kinyitom	 az	 ajtót,	 és	 átküzdöm	 magam	 a	 hegyekben	 álló	 bűnjeleken,
hogy	lerogyhassak	az	íróasztalom	mögé.

–	Bárkit	is	temettek	el	tíz	éve	Nevvie	Ruehl	neve	alatt,	nem	lesz	olyan
egyszerű	DNS-mintát	szerezni	tőle,	mint	gondoltam.

Serenity	körülnéz	az	irodában,	ahol	annál	is	nagyobb	a	rendetlenség,
mintha	bombatalálat	érte	volna.

–	Azon	tűnődöm,	hogyan	képes	itt	bármit	megtalálni.
–	 Nem	 itt	 kell	 keresnem.	 –	 Még	 azon	 tűnődöm,	 miért	 fárasztom

magam	egyáltalán	azzal,	hogy	a	rendőrségi	bizonyítékkezelés	szabályait
fejtegetem	 valakinek,	 aki	 jobban	 hisz	 a	mágiában,	 amikor	 a	 tekintetem
rátalál	 a	 kis	 borítékra,	 amit	 sok	 mással	 egyetemben	 az	 íróasztalomra
dobtam.

Benne	a	körömmel,	amit	az	áldozat	pólójának	varrásában	találtam.
Ugyanabban	a	pólóban,	ami	megijesztette	Jennát	a	beleszáradt	vérrel.

*

Tallulah	csak	egy	pillantást	vet	Serenityre,	azzal	átkarol	és	megölel.
–	Ez	olyan	rendes	tőled,	Victor!	Mi	itt	a	laborban	sosem	tudjuk	meg,

mekkora	 segítséget	 jelent	 a	 munkánk.	 –	 Sugárzó	 mosollyal	 néz	 le



Jennára.	–	Biztos	nagyon	boldog	vagy,	hogy	visszakaptad	a	mamádat.
–	 Ó,	 én	 nem…	 –	 kezdi	 Serenity	 ugyanabban	 a	 pillanatban,	 amikor

Jenna	így	felel:
–	Nem	igazán.
–	 Ami	 azt	 illeti	 –	magyarázkodom	 –,	még	 nem	 találtuk	meg	 Jenna

édesanyját.	Serenity	csak	segít	az	ügyben.	Tudod,	ő…	médium.
Tallulah	nem	késlekedik.
–	 Volt	 egy	 nénikém,	 aki	 egész	 életében	 azt	mondogatta,	 hogy	 rám

hagyja	 a	 gyémánt	 fülbevalóját,	 de	 amikor	 végül	 feldobta	 a	 pacskert,
sehol	 se	 találtuk.	 Tényleg	 szeretném	 tudni,	 melyik	 enyveskezű
unokatesóm	nyúlta	le.

–	Majd	értesítem,	ha	hallok	valamit	–	mormolja	Serenity.
Felemelem	a	papírzacskót,	amit	magammal	hoztam	a	laborba.
–	Kéne	még	egy	szívesség,	Lulu.
Felhúzza	a	szemöldökét.
–	Akárhogy	nézem,	még	a	múltkorit	se	háláltad	meg.
Megvillantom	a	gödröcskéimet.
–	Esküszöm.	Amint	vége	ennek	az	ügynek.
–	Meg	akarsz	vesztegetni,	hogy	a	mintád	beelőzze	a	többit?
–	Az	attól	függ	–	flörtölök	–,	szeretnéd-e,	hogy	megvesztegesselek.
–	Tudod	te	jól,	mit	szeretnék…	–	rebegteti	a	pilláit	Tallulah.
Beletelik	kis	időbe,	amíg	sikerül	visszatérnem	az	eredeti	mederbe,	és

kirázhatom	a	zacskó	tartalmát	a	steril	pultra.
–	 Én	 meg	 azt	 szeretném,	 ha	 megnéznéd	 ezt.	 –	 A	 póló	 koszos	 és

szakadt,	majdhogynem	fekete.
Tallulah	fülpiszkálót	vesz	elő,	megnedvesíti,	és	beledörzsöli	a	pólóba.

A	pálcika	hegyén	rózsaszínes-barna	folt	jelenik	meg.
–	 Tíz	 éves	 –	 figyelmeztetem.	 –	 Nem	 tudom,	 mennyire	 tiszta,	 de



őrülten	 kíváncsi	 vagyok	 rá,	 hasonlít-e	 kicsit	 is	 ahhoz	 a	mintához,	 amit
Jennától	 vettél	 le.	 –	 A	 zsebemből	 előhúzom	 a	 borítékot,	 benne	 a
körömmel.	–	És	itt	van	ez	is.	Ha	nem	csal	a	megérzésem,	az	egyik	minta
passzolni	fog,	a	másik	nem.

Jenna	a	 fémasztal	másik	oldalán	áll.	Ujjai	 elidőznek	a	póló	varrásán,
másik	kezét	a	saját	verőerére	szorítja,	a	pulzusát	keresi.

–	Ki	fogom	dobni	a	taccsot	–	motyogja,	azzal	kiront	a	szobából.
–	Megyek	–	ajánlkozik	Serenity.
–	Ne,	majd	én.
Az	 épület	 hátsó	 falánál	 találom	 Jennát,	 ahol	 korábban	 hülyére

röhögtük	 magunkat.	 Ezúttal	 zihálva	 kapkodja	 a	 levegőt,	 csapzott	 haja
kipirult	arcába	hull.	Vállára	fektetem	a	kezem.

Megtörli	száját	a	pólójában.
–	Az	én	koromban	maga	is	volt	influenzás?
–	Azt	hiszem.
–	 Nem	 mentem	 iskolába,	 de	 a	 nagymamámnak	 el	 kellett	 mennie

dolgozni.	Nem	volt	ott,	hogy	tartsa	a	hajamat,	hogy	adjon	egy	rongyot,
egy	mézes	teát	vagy	valamit.	–	Felnéz	rám.	–	Pedig 	jó	lett	volna,	tudja?
Ehelyett	van	egy	anyám,	aki	meghalt,	és	egy	apám,	aki	megölte.

Ahogy	lerogy	a	fal	tövébe,	leülök	mellé.
–	Én	ezt	nem	így	látom	–	csóválom	meg	a	fejem.
Jenna	felém	fordul.
–	Hogy	érti?
–	 Te	 mondtad	 ki	 először,	 hogy	 a	 mamád	 nem	 lehet	 gyilkos.	 És	 a

holttesten	 talált	 hajszál	 csak	 annyit	 bizonyít,	 hogy	 kapcsolatba	 került
Nevvie-vel	azon	a	helyen,	ahol	a	baleset	történt.

–	Azt	mondta,	hogy	Nevvie	Tennessee-ben	van.
–	 Igaz,	 de	 ha	 volt	 is	 valami	 kavarás,	 amitől	 a	 Nevvie	 Ruehlként



azonosított	 holttest	 valójában	 nem	Nevvie	 Ruehlé,	 az	még	 nem	 jelenti,
hogy	 Nevvie	 tiszta.	 Ezért	 kértem	 meg	 Lulut	 a	 köröm	 elemzésére.	 Ha,
mondjuk,	 kiderül,	 hogy	 a	 vérminta	 egyezik	 a	mamádéval,	 de	 a	 köröm
DNS-e	nem,	abból	arra	következtethetünk,	hogy	a	halála	előtt	dulakodott
valakivel.	Talán	ez	a	veszekedés	durvult	el.

–	De	miért	akarta	volna	Nevvie	bántani	a	mamámat?
–	Mert	 talán	nem	apád	volt	 az	 egyetlen,	 akit	 felzaklatott	 a	hír,	 hogy

Gideon	gyermekét	várja.

*

–	Tudományosan	bizonyított	tény	–	jelenti	ki	Serenity	–,	hogy	a	föld
legpusztítóbb	természeti	ereje	egy	anya	bosszúja.

A	 pincérnő,	 miközben	 arra	 vár,	 hogy	 újratöltse	 a	 csészéjét,	 fura
pillantást	vet	rá.

–	Belehímezhetné	egy	falvédőbe	–	jegyzem	meg.
A	 bisztróban	 ülünk,	 nem	 messze	 az	 irodámtól.	 Nem	 gondoltam

volna,	 hogy	 Jenna	 képes	 enni	 a	 rosszulléte	 után,	 de	 meglepetésemre
farkaséhes.	Máris	egy	egész	tál	palacsintát	felfalt,	és	félig 	az	enyémet.

–	Mennyi	időbe	telik,	amíg	a	labor	kirukkol	az	eredménnyel?	–	kérdi
Serenity.

–	Nem	tudom.	Lulu	tudja,	hogy	tegnap	is	késő	lenne.
–	 Még	 mindig 	 nem	 értem,	 miért	 hazudott	 Gideon	 az	 áldozatról	 –

tűnődik	el	Serenity.	–	Ha	ő	találta	meg,	tudnia	kellett,	hogy	Alice	az.
–	 Egyszerű.	 Ha	 a	 holttest	 Alice-é,	 Gideon	 gyanúsított.	 Ha	 Nevvie-é,

csak	áldozat.	Amikor	Nevvie	magához	tér	a	kórházban	és	eszébe	jutnak	a
történtek,	 ő	 is	 hanyatt-homlok	 menekül,	 mielőtt	 letartóztatnák
gyilkosságért.

Serenity	a	fejét	csóválja.



–	 Tudja,	 ha	 egyszer	 belefárad	 a	 nyomozásba,	 remek	 lápi	 boszorka
lehetne	magából.	Vagyonokat	kereshetne	az	ilyen	mesékkel.

Megjelenik	ugyanaz	a	pincérnő.
–	Ha	lassan	vége,	szeretném	másnak	adni	az	asztalt.
Baromság,	a	fél	bisztró	üresen	áll.	Vitáznék,	de	Serenity	csak	legyint.
–	 A	 pokolba	 velük.	 –	 Elővesz	 zsebéből	 egy	 húszdollárost,	 ami	 a

fogyasztáson	 felül	 három	 cent	 borravalóra	 elég.	 Lecsapja	 az	 asztalra,
mielőtt	kikecmereg	a	bokszból	és	kisétál.

–	Serenity?
Jenna	eddig 	olyan	csendben	volt,	hogy	el	is	feledkeztünk	róla.
–	Azt	mondta,	Virgil	jó	lenne	lápi	boszorkának.	Mi	a	helyzet	velem?
Elmosolyodik.
–	Mondtam	már,	 szívem.	 Szerintem	nagyobb	 tehetséged	van	 ehhez,

mint	gondolnád.	Mintha	egy	idősebb	lélek	lakozna	benned.
–	Tudna	tanítani?
Serenity	rám	néz,	majd	vissza	Jennára.
–	Tanítani?	Mire?
–	Hogyan	legyek	médium.
–	Édesem,	ez	nem	így	működik…
–	Akkor	hogyan	működik?	 –	 erősködik	 Jenna.	 –	Valójában	maga	 sem

tudja,	 igaz?	 Hosszú	 ideje	 nincsenek	már	megérzései.	 Talán	 itt	 az	 ideje
megpróbálni	valami	egészen	mást.

Felém	fordul.
–	 Tudom,	 hogy	 csak	 a	 tények,	 a	 bizonyítékok	 és	 a	 kézzelfogható

dolgok	 érdeklik,	 de	 éppen	 maga	 mondta,	 hogy	 az	 ember	 tucatszor	 is
megnézhet	 valamit,	 azután	 a	 tizenharmadik	 alkalommal	 hirtelen
minden	világossá	válik.	A	tárca,	a	nyaklánc,	még	az	a	véres	póló	is…	egy
teljes	évtizede	csak	arra	várt,	hogy	valaki	megtalálja.	–	Újra	Serenityhez



fordul.	–	Emlékszik,	amikor	múlt	éjjel	azt	mondta,	hogy	jó	időben	volt	jó
helyen,	azért	találta	meg	őket?	Hát	én	is	ott	voltam.	Mi	van,	ha	ezeket	a
jeleket	nem	magának	szánták,	hanem	nekem?	Ha	csak	azért	nem	hallja	a
mamámat,	mert	én	vagyok	az,	akivel	beszélni	akar?

–	 Jenna	 –	 csóválja	 meg	 a	 fejét	 –,	 ez	 olyan	 lenne,	 mint	 amikor	 	 vak
vezet	világtalant.

–	Mit	veszíthet?
Ideges	kis	nevetés	hagyja	el	Serenity	ajkát.
–	Lássuk	csak.	Az	önbecsülésem?	A	lelki	békém?
–	A	bizalmam?	–	veti	fel	Jenna.
Serenity	vet	rám	egy	pillantást	a	kölyök	feje	felett.	Segítsen,	 olvasom

ki	a	tekintetéből.
Értem,	 miért	 van	 Jennának	 szüksége	 erre:	 máskülönben	 a	 kör	 nem

zárul	be,	csak	vonal	marad;	nyíl,	ami	olyan	irányba	mutat,	ahová	sosem
akart	menni.	A	lezárás	mindig 	kritikus	rész.	Amikor	az	ember	zsaruként
kimegy	a	szülőkhöz	és	közli	velük,	hogy	a	gyerekük	baleset	áldozata	lett,
ezért	kérdeznek	tőle	mindenféle	apró	részletet	–	lefagyott-e	az	út,	vagy	a
kocsi	csak	próbált	megelőzni	egy	teherautót?	Részleteket	akarnak	tudni
a	legutolsó	pillanatokról,	mert	egész	hátralévő	életükben	be	kell	érniük
ezekkel.	 Ezért	 kéne	 megmondanom	 Lulunak,	 hogy	 soha	 többé	 nem
akarok	 randizni	 vele,	 mert	 amíg	 elhallgatom,	 életben	 tartom	 benne	 a
remény	egy	apró	szikráját,	ami	vakká	teszi	az	igazságra.	Alice	Metcalf	is
ezért	kísért	már	egy	évtizede.

Én	vagyok	az,	aki	sosem	állítja	meg	a	DVD-t,	lehet	bármennyire	szar
a	 film.	 Csalok,	 és	 először	 a	 könyv	 utolsó	 fejezetét	 olvasom	 el,	 hátha
meghalok,	 mielőtt	 megtudnám	 a	 végét.	 Nem	 akarom,	 hogy	 bármi
félbemaradjon	és	egy	örökkévalóságon	át	csak	azon	agyaljak,	mi	lehetett
a	vége.



Ami	azért	 is	 érdekes,	mert	 azt	 jelenti,	 hogy	én	–	Virgil	 Stanhope,	 a
gyakorlatiasság	 mintaképe	 és	 a	 tárgyi	 bizonyítékok	 korifeusa	 –
legalábbis	 részben	hiszek	abban	a	metafizikai	hókuszpókuszban,	 amiből
Serenity	Jones	él.

Megvonom	a	vállam.
–	A	kölyök	talán	mond	valamit	–	felelek	segélykérésére.



ALICE

A	 csecsemők	 azért	 sem	 emlékezhetnek	 a	 kiskorukban	 történt
eseményekre,	 mert	 nincs	 rájuk	 leíró	 nyelvük.	 A	 hangszálaik	 még	 nem
elég	fejlettek,	ami	együtt	jár	azzal,	hogy	csak	vészhelyzetben	használják
a	 gégefőjüket.	 A	 csecsemő	 amigdalája	 és	 hangképző	 szerve	 közti
egyenes	 kapcsolat	 lehetővé	 teszi	 a	 baba	 számára,	 hogy	 rendkívül
gyorsan	 reagáljon	 a	 szélsőséges	 helyzetekre,	 méghozzá	 egy	 olyan
egyetemes	 hangon,	 amiről	 számtalan	 tanulmány	 igazolja,	 hogy	 szinte
minden	 emberi	 lényt	 –	 még	 a	 csecsemőgondozásról	 mit	 sem	 tudó
főiskolás	fiúkat	is	–	segítségnyújtásra	ösztönöz.

Ahogy	 a	 gyerek	 cseperedik,	 a	 gégefő	 fejlődik,	 és	 képessé	 válik	 a
beszédre.	 A	 sírás	 hangja	 két-három	 éves	 kor	 környékén	 megváltozik,
aminek	 következtében	 mások	 nemcsak	 hogy	 kevésbé	 segítőkészek
lesznek,	de	határozottan	bosszúsan	reagálnak.	A	gyermek	ezért	is	tanulja
meg	 „használni	 a	 szavakat”,	 mint	 az	 egyetlen	 módszert	 arra,	 hogy
felhívja	magára	a	figyelmet.

De	vajon	mi	történik	a	közvetlen	kapcsolattal,	azzal	az	 idegpályával,
ami	 az	 amigdalát	 és	 a	 gégefőt	 összekapcsolja?	 Nos,	 semmi.	 Még	 a
hangszálak	 bámulatos	 fejlődése	 közepette	 is	 marad,	 ahol	 van,	 bár	 csak
nagy	 ritkán	 lép	 működésbe.	 Amíg	 a	 nyári	 táborban	 valaki	 elénk	 nem
ugrik	 egy	 sötét	 sarokból.	 Vagy	 be	 nem	 tévedünk	 a	 sikátorba,	 ahol	 egy
mosómedve	 felborítja	 az	 egyik	 szemetest.	 A	 hamisítatlan	 rémület
pillanataiban	 mindig 	 megszólal	 a	 „vészjelző”.	 Az	 a	 hang,	 amit	 szabad
akaratunkból	akkor	sem	tudnánk	megszólaltatni,	ha	akarnánk.



SERENITY

Amikor	 még	 értettem	 az	 ilyesmihez	 és	 kapcsolatba	 akartam	 lépni	 egy
elhunyt	 személlyel,	 két	 szellemkalauzomra,	 Lucindára	 és	 Desmondra
hagyatkoztam.	Úgy	képzeltem	el	őket,	mint	a	telefonközpontosokat,	akik
kapcsoltak	egy	közvetlen	irodai	vonalat.	Sokkal	hatékonyabbnak	találtam
így,	mint	nyílt	napot	hirdetni	és	a	 számtalan	 jelentkezőből	kiválasztani
azt	az	egyet,	akivel	beszélni	akarok.

Az	ilyen	nyílt	napokon	csak	kitesszük	a	Nyitva	táblát,	és	felkészülünk
a	 rohamra.	 Kicsit	 olyan	 ez,	 mint	 egy	 sajtótájékoztató,	 ahol	 mindenki
egyszerre	 kiabálja	 be	 a	 kérdéseit.	 A	 médium	 számára	 mindez	 felér	 a
pokollal,	 bár	 ahogy	 meggondolom,	 ez	 sem	 rosszabb,	 mint	 amikor
kitesszük	a	táblát	és	nem	jön	senki.

Arra	 kérem	 Jennát,	 keressen	 egy	 helyet,	 ami	 szerinte	 különleges
jelentőséggel	 bírt	 az	 anyja	 számára,	 így	 végül	 mindhárman
visszakutyagolunk	 az	 elefántrezervátumba,	 az	 óriás	 tölgyfához,	 ami
kinyújtott	karjaival	titánként	óvja	a	lila	gombákkal	teleszórt	kis	tisztást.

–	Néha	itt	lógok	–	árulja	el	Jenna.	–	Az	anyám	sokszor	elhozott	ide.
Szinte	 éteri	 a	 hely,	 a	 lila	 gombák	 mintha	 varázsszőnyeget

terítenének	elénk.
–	Ezek	miért	nem	nőnek	mindenfelé?	–	kérdezem.
Jenna	megrázza	a	fejét.
–	 Nem	 tudom.	 Az	 anyám	 naplója	 szerint	 ide	 temették	 el	 Maura

borját.
–	Talán	a	természet	így	emlékszik	rá	–	vetem	fel.



–	Vagy	magasabb	lett	a	talaj	nitráttartalma	–	mormolja	Virgil.
Éles	pillantást	vetek	rá.
–	Elég	a	negatív	hullámokból.	A	szellemek	megérzik.
Virgil	mintha	gyökértömésre	készülne.
–	Ne	menjek	addig 	oda?	–	mutat	egy	távoli	pont	felé.
–	 Nem,	 itt	 van	 szükség	 magára.	 Az	 egész	 az	 energiáról	 szól.	 A

szellemek	így	manifesztálódnak.
Így	 hát	 mindnyájan	 leülünk:	 Jenna	 idegesen,	 Virgil	 vonakodva,	 én

meg…	nos,	kétségbeesetten.	Lehunyom	a	szemem,	és	gyors	imát	rebegek
az	 égieknek.	 Soha	 többé	 nem	 kérem	 vissza	 a	 Látásomat,	 ha	 ezt	 az	 egy	 dolgot
megteszitek	érte.

Talán	 Jennának	 van	 igaza;	 talán	 az	 anyja	 mindvégig 	 vele	 próbált
kommunikálni,	 csak	 ő	 mostanáig 	 nem	 fogadta	 el	 a	 tényt,	 hogy	 Alice
halott.	Talán	már	készen	áll	őt	meghallgatni.

–	Szóval	–	sóhajt	Jenna.	–	Akkor	most	fogjuk	meg	egymás	kezét?
Az	 ügyfeleim	 sokszor	 kérdezték,	 hogyan	 tudathatják	 szeretteikkel,

mennyire	hiányoznak	nekik.	Épp	most	mondta	el,	feleltem.	Tényleg	ennyire
egyszerű.	Jennának	sem	mondhatok	mást.

–	Csak	beszélj	neki	arról,	miért	akarsz	találkozni	vele.
–	Hát	nem	nyilvánvaló?
–	Nekem	igen,	de	neki	talán	nem.
–	 Hát	 –	 nyel	 nagyot	 Jenna	 –,	 nem	 tudom,	 hiányozhat-e	 valaki,	 akit

alig 	ismerünk,	de	én	ezt	érzem.	Mindenféle	történetet	találtam	ki	arról,
miért	 nem	 tudtál	 visszajönni	 értem.	 Elfogtak	 a	 kalózok	 és	 a	 Karib-
tengeren	 keresed	 a	 kincseket,	 de	minden	 éjjel	 felnézel	 a	 csillagokra	 és
arra	 gondolsz:	 Jenna	 is	 ugyanezt	 látja.	 Vagy	 amnéziás	 lettél,	 de	 minden
áldott	nap	próbáltál	visszaemlékezni	a	múltad	apró	részleteire,	amelyek,
mint	a	kis	nyilak,	végül	útbaigazíthattak	hozzám.	Vagy	szigorúan	titkos



feladatot	 teljesítettél,	 és	 nem	 árulhattad	 el	 az	 igazi	 éned,	 mert	 azzal
felfedted	volna	a	küldetésedet	 is,	de	amikor	végül	hazatérsz,	repkednek
majd	 a	 zászlók	 és	 éljeneznek	 az	 emberek,	 akik	úgy	 fogadnak,	mint	 egy
igazi	 hőst.	 Az	 angoltanáraim	 szerint	 fantasztikus	 képzelőerőm	 van,	 de
ők	sosem	értették,	hogy	ez	számomra	nem	játék.	Olyan	valóságos,	hogy
már	fáj,	mint	amikor	annyira	futunk,	hogy	az	oldalunk	belesajdul,	vagy
amikor	 növekedés	 miatt	 fájnak	 a	 csontjaink.	 Mostanra	 kiderült
számomra,	hogy	nem	tudtál	eljönni,	ezért	én	próbálok	eljutni	hozzád.

Felé	fordulok.
–	Nos?
Jenna	kifújja	a	levegőt.
–	Semmi.
Mi	 vehetné	 rá	 Alice	Metcalfot,	 bárhol	 is	 legyen,	 hogy	megálljon	 és

figyeljen?
Néha	az	univerzum	megadja	a	választ.	Látunk	egy	lányt,	akit	halálra

rémít,	 hogy	 az	 anyja	 örökre	 elment,	 és	 végre	 megértjük,	 mit	 kell
tennünk.

–	Jenna	–	kapok	lélegzet	után.	–	Te	is	látod?
Lázasan	forgatja	a	fejét.
–	Hol?
Előremutatok.
–	Ott	előtted.
–	Nem	látok	semmit.	–	Máris	a	könnyeivel	küzd.
–	Összpontosíts…
Még	Virgil	is	hunyorogva	hajol	előrébb.
–	Nem	megy…
–	 Akkor	 nem	 próbálod	 eléggé	 –	 csattanok	 fel.	 –	 Egyre	 fényesebb,

Jenna…	 a	 fény…	 kezdi	 elnyelni.	 Itt	 hagyja	 ezt	 a	 világot.	 Ez	 az	 utolsó



esélyed.
Mi	keltheti	fel	egy	anya	figyelmét?
Ha	sír	a	gyermeke.
–	Mama!	 –	 sikítja	 Jenna,	 amíg	 érdes	 nem	 lesz	 a	 hangja,	 amíg	 előre

nem	görnyed	a	lila	gombák	közé.	–	Elment?	–	zokogja	páni	rémületben.
–	Tényleg	elment?

Odakúszom,	hogy	átkaroljam.	Azon	tűnődöm,	hogyan	mondjam	meg
neki,	 hogy	 nem	 is	 láttam	 Alice-t,	 csak	 hazudtam,	 mert	 így	 akartam
elérni,	hogy	a	szívét	 is	beleadja	abba	az	egyetlen	reményvesztett	 szóba.
Virgil	megvető	horkanással	áll	fel.

–	Elegem	van	ebből	a	szarakodásból…
–	Mi	ez?	–	kérdezem.
Az	 apró	 éles	 tárgyért	 nyúlok,	 ami	 olyan	 erővel	 nyomódik	 a

lábszáramba,	hogy	felszisszenek.	Láthatatlanul	temetkezik	a	gombák	feje
alá,	amíg	le	nem	ások	a	gyökerek	közé,	hogy	megtaláljak	egy	fogat.



ALICE

Mindig	 azt	 mondtam,	 hogy	 az	 elefántok	 a	 maguk	 sajátos	 módján
képesek	 elkönyvelni	 a	 veszteséget,	 és	 nem	 engedik,	 hogy	 a	 gyász	 egy
életre	megnyomorítsa	őket.

Azért	van	egy	kivétel.
Zambiában	 egy	 borjú,	 aki	 egy	 orvvadász	 jóvoltából	 elárvult,	 a	 fiatal

bikákkal	kezdett	lógni.	Ahogyan	a	kamasz	fiúk	is	odalépnek	másokhoz	és
a	 vállukba	 bokszolnak	 üdvözlésképpen,	 amíg	 a	 lányok	 összeölelkeznek,
ezeknek	 a	 fiatal	 hímeknek	 a	 viselkedése	 is	 eltért	 attól,	 amit	 az	 egyedül
maradt	 nőstény	 más	 körülmények	 között	 tapasztalt	 volna.	 Elviselték	 a
jelenlétét	 az	 üzekedésért	 cserébe	 (tisztára	 mint	 Akárkié	 a	 West	 Side
Storyból{16}),	 de	 igazából	 nem	 akartak	 vele	 lógni.	 Alig 	 tízévesen	 szülte
meg	a	borját,	 s	miután	az	anyja	nem	mutathatta	meg	neki	a	követendő
mintákat	 és	 a	 csorda	 többi	 nősténye	 sem	 segíthetett	 a	 nevelésében,
ugyanúgy	kezelte	 a	 kölyköt,	 ahogyan	őt	kezelték	 a	bikák.	Amint	 a	bébi
elaludt	 mellette,	 felkelt	 és	 otthagyta.	 Amikor	 a	 kicsi	 felkelt	 és	 bőgni
kezdett	az	anyja	után,	ügyet	sem	vetett	rá.	A	nőstények	csordájában,	ha
egy	 csecsemő	 felsír,	 legalább	 hárman	 sietnek	 oda	 és	 győződnek	 meg
arról,	hogy	nincs	semmi	baj.

A	 vadonban	 egy	 fiatal	 tehén	 jóval	 korábban	 anya	 lesz,	 mint	 hogy
kihordja	 a	 saját	 utódját;	 tizenöt	 éven	 át	 gyakorolhatja	 a	 nagy	 nővér
szerepét	 a	 csordába	 születő	 kicsinyeken.	 Láttam	 borjakat,	 akik	 a	 fiatal
nőstényekhez	mentek	szopni,	hogy	megnyugodjanak,	s	bár	azoknak	még
nem	fejlődött	ki	az	emlője	vagy	nem	jött	meg	a	teje,	előretették	lábukat,



ahogyan	 az	 anyjuk	 vagy	 nagynénjük,	 és	 büszkén	 színleltek.	 Amíg	 be
nem	 értek,	 anélkül	 is	 anyaként	 viselkedhettek,	 hogy	 a	 vállukra
nehezedett	 volna	 az	 igazi	 felelősség.	 Amikor	 pedig 	 nincs	 ott	 a	 család,
ami	 megtaníthatná	 a	 fiatal	 nősténynek,	 hogyan	 nevelje	 fel	 a	 borját,
félresikerülhetnek	a	dolgok.

Amikor	 Pilanesbergben	 dolgoztam,	 ugyanez	 a	 történet	 ismétlődött
meg.	 Itt	 az	 áttelepített	 fiatal	 bikák	 kezdtek	 autókra	 támadni.	Megöltek
egy	 turistát.	 Negyvennél	 is	 több	 halott	 orrszarvút	 találtak	 a
rezervátumban,	 mielőtt	 kiderült,	 hogy	 ezek	 a	 felnőttkor	 küszöbén	 álló
hímek	támadtak	rájuk	–	rendkívül	erőszakos	viselkedésük	ennyire	eltért
a	normáktól.

Mi	 a	 közös	 a	 kamaszkorú	 bikák	 erőszakosságában	 és	 az	 olyan	 fiatal
tehenek	 viselkedésében,	 akik	 látványosan	 elhanyagolják	 borjaikat?	 A
szülői	minta	hiánya	nyilván	szerepet	játszik,	de	vajon	ez	az	egyetlen	ok?

Ezek	az	elefántok	látták,	ahogyan	megölték	a	családtagjaikat.
A	 vadonban	 tanulmányozott	 gyász,	 amikor	 a	 csorda	 elveszítette

mátriárkáját,	 éles	 kontrasztban	 áll	 azzal	 a	 gyásszal,	 ami	 abból	 fakad,
hogy	 az	 elefántok	 látják	 valamelyik	 családtagjuk	 erőszakos	 halálát	 –
legalábbis	 a	 hosszú	 távú	 kihatások	 számottevően	 különböznek.
Természetes	halál	esetén	a	csorda	arra	ösztönzi	a	gyászolót,	hogy	idővel
lépjen	 tovább,	 ám	 amikor	 az	 emberek	 halomra	 gyilkolják	 őket,	 a
helyzetből	 fakadóan	 senki	 sem	 marad	 a	 csordából,	 aki	 támaszként
szolgálhatna.

A	 zoológusok	 közössége	 mindmáig	 vonakodik	 elfogadni,	 hogy	 az
elefántok	 viselkedésére	 hatással	 lehet	 a	 trauma,	 amikor	 tanúi	 lesznek
valamelyik	 családtagjuk	 megölésének.	 Szerintem	 ez	 nem	 is	 annyira
tudományos	 ellenvetés,	 mint	 inkább	 szemforgató	 képmutatás	 –	 végtére
is,	mi	emberek	követjük	el	az	ilyen	erőszakos	tetteket.



Az	elefántok	gyászmunkája	kapcsán	annyit	mindenképpen	érdemes
megállapítani,	hogy	a	halál	természetes	esemény.	A	gyilkosság 	nem	az.



JENNA

–	 Ez	Maura	 borjából	 való	 –	 bizonygatom	Virgilnek,	míg	 ugyanabban	 a
szobában	 várunk,	 ahol	 alig 	 két	 órája	 találkoztunk	 Tallulah-val.
Magamnak	 is	ezt	bizonygatom,	mert	bele	 sem	merek	gondolni	a	másik
lehetőségbe.

Virgil	 az	 ujjai	 között	 forgatja	 a	 fogat,	 s	 erről	 eszembe	 jut	 a	 leírás
anyám	 naplójából	 (amit	 a	 nagymamám	 elvett	 tőlem).	 Az	 elefántok
dörgölik	így	súlyos	lábukat	az	apró	elefántcsontokhoz.

–	Túl	kicsi	ahhoz,	hogy	egy	elefánté	legyen	–	véli.
–	 Tudja,	 más	 állatok	 is	 élnek	 arrafelé.	 Nyestek.	 Mosómedvék.

Szarvasok.
–	Akkor	is	azt	hiszem,	hogy	meg	kellene	mutatnunk	a	rendőröknek	–

jelenti	ki	Serenity.
Még	 most	 sem	 tudok	 a	 szemébe	 nézni.	 Beavatott	 a	 kis	 trükkjébe,

hogy	anyám	meg	sem	jelent	(legalábbis	amennyire	ő	tudhatja),	de	ettől
csak	még	vacakabbul	érzem	magam.

–	Úgy	lesz	–	ért	egyet	Virgil.	–	Majd	a	végén.
Az	 ajtó	 kinyílik,	 a	 légkondicionáló	 fagyos	 levegőt	 ékel	 közénk.

Tallulah	lép	be,	máris	paprikás	hangulatban.
–	Ez	kezd	nevetséges	lenni.	Nem	dolgozhatok	csak	a	te	ügyeden,	Vic.

Odanyújtom	a	kisujjam,	erre…
Virgil	feltartja	a	fogat.
–	 Esküszöm	 az	 Istenre,	 Lulu,	 ha	 ezt	 megteszed,	 soha	 többé	 nem

kérek	 tőled	 semmit.	 Lehetséges,	 hogy	 megtaláltuk	 Alice	 Metcalf



maradványait.	Felejtsd	el	a	véres	pólót.	Ha	azonosítod	ezt…
–	Ehhez	DNS-minta	 se	 kell	 –	 szakítja	 félbe	 Tallulah.	 –	 Ez	 a	 fog	 nem

Alice	Metcalfé.
–	Mondtam,	hogy	egy	állaté	–	mormolom.
–	Nem,	emberi	fog.	Hat	évig 	a	fogtechnikán	dolgoztam,	emlékszel?	A

második	őrlőfog,	ha	álmomból	keltenek	fel,	akkor	is	megmondom.	Csak
tejfog.

–	Micsoda?	–	hördül	fel	Virgil.
Tallulah	visszaadja	neki.
–	Egy	kölyöké.	Egy	öt	évnél	fiatalabb	gyereké.
Még	sosem	éreztem	olyan	éles	 fájdalmat,	mint	ami	a	 számba	villan.

Mintha	egy	barlangból	hirtelen	feltörne	a	láva.	Mintha	a	szemeim	helyén
is	csillagok	lobbannának	fel.	Nyers,	fehéren	fénylő	idegek.

Megtörtént.

*

Mire	 felébredek,	 anyám	 eltűnik,	 ahogy	 mindig 	 is	 tudtam,	 hogy	 be
fog	következni.

Ezért	 nem	 csukom	 be	 soha	 a	 szemem;	 ha	 megteszem,	 az	 emberek
eltűnnek.	S	amikor	eltűnnek,	nem	tudni,	hogy	valaha	is	visszatérnek-e.

Nem	 látom	 anyát.	 Nem	 látom	 apát.	 Sírva	 fakadok,	 azután	 valaki,
valaki	más,	egy	nő,	felvesz.	Ne	sírj,	suttogja.	Nézd!	Hoztam	jégkrémet.

Megmutatja.	 Olyan	 pálcikás	 és	 csokis	 fajta,	 amit	 nem	 lehet	 elég
gyorsan	 enni,	 valahogy	mindig 	 ráolvad	 a	 kezemre	 és	 olyan	 lesz	 tőle	 a
bőröm,	 mint	 Gideoné.	 Szeretem,	 amikor	 ez	 történik,	 olyankor	 jobban
illünk	 egymáshoz.	 Rám	 adja	 a	 kabátom	 és	 a	 cipőm.	 Azt	 mondja,
elmegyünk	kirándulni.

A	kinti	világ 	túl	nagynak	tűnik,	mint	amikor	alvás	előtt	behunyom	a



szemem	és	attól	félek,	hogy	ekkora	sötétben	többé	senki	sem	talál	meg.
Ilyenkor	kezdek	 sírni	és	 jön	oda	hozzám	a	mamám.	Lefekszik	mellém	a
kanapéra,	 amíg	 már	 nem	 gondolok	 arra,	 hogy	 az	 éjszaka	 elnyel
bennünket,	 s	mire	eszembe	 jut,	hogy	újra	gondolkodjak,	már	újra	 süt	a
nap.

Tudom,	hová	megyünk.	Arra	a	helyre,	ahol	néha	szaladgálok	a	fűben,
ahonnan	 az	 elefántokat	 nézzük.	 Csak	 nekem	 nem	 szabad	 itt	 lennem,	 a
papám	kiabál	miatta.	 Sírás	 szorongatja	 a	 torkom,	várom,	hogy	kitörjön
belőlem,	 amikor	 felültet	 a	 csípőjére,	 és	 azt	 mondja:	 Játsszunk	 egy	 kicsit,
Jenna,	csak	te	meg	én.	Szeretsz	játszani,	igaz?

Igaz.	Szeretek	játszani.
Látom	az	elefántot	a	fák	között,	bújócskázik.	Azt	gondolom,	talán	mi

is	 ezt	 fogjuk	 játszani.	 Muris	 belegondolni,	 hogy	 Maura	 a	 fogó.
Kuncogok,	ha	arra	gondolok,	ahogyan	leipiapacsol	az	ormányával.

Ezt	már	szeretem,	hallom.	Ez	az	én	jó	kislányom.	Az	én	boldog	kislányom.
De	én	nem	vagyok	az	ő	jó	és	boldog	kislánya.	Én	a	mamámé	vagyok.
Feküdj	le,	mondja.	Feküdj	le,	és	nézz	fel	a	csillagokra.	Addig	nézd	őket,	amíg

meg	nem	látod	közöttük	az	elefántokat.
Szeretek	 játszani,	 ezért	 megpróbálom,	 de	 csak	 az	 éjszakát	 látom,

mintha	egy	felborított	tál	alatt	feküdnék,	amiből	kipottyant	a	hold.	S	ha
sosem	tudok	kiszabadulni	a	tál	alól?	Ha	betakar	és	a	mamám	sosem	talál
rám?

Sírni	kezdek.
Sss,	csitítgat.
A	számra	préseli	a	kezét,	és	lenyom.	Próbálok	kiszabadulni,	mert	nem

tetszik	ez	a	játék.	A	másik	kezében	egy	nagy	követ	tart.

*



Egy	 darabig 	 alszom,	 azt	 hiszem.	 A	 mamám	 hangjáról	 álmodom.
Nem	 látok	 mást,	 csak	 az	 összeboruló	 fákat,	 mintha	 titkokat
sugdosnának	egymásnak,	ahogy	Maura	kiront	közülük.

Azután	valahol	máshol	vagyok,	kint,	fent,	körben,	kívül	–	mint	amikor
a	mamám	berakja	a	kisbabás	videókat,	és	látom	magam	a	tévében,	pedig
előtte	 ülök.	 Visznek,	 döccenünk	 egyet,	 messzire	 megyünk.	 Amikor
Maura	 letesz	 és	 megsimogat	 a	 hátsó	 lábával,	 arra	 gondolok,	 hogy
mégiscsak	 jó	 lenne	 vele	 bújócskázni,	mert	 annyira	 vigyáz	 rám.	Amikor
megpaskol	 az	 ormányával,	 ugyanúgy	 csinálja,	 ahogy	 a	mamám	engem
is	megtanított,	hogyan	kell	megfogni	a	kismadarat,	ha	kiesik	a	fészkéből
–	mintha	szellő	lennék.

Minden	olyan	puha:	lélegzetének	titka	az	arcomon,	a	faágak	ecsetjei,
ahogyan	betakargat,	hogy	ne	fázzak	meg.

*

Egyik	percben	Serenity	még	ott	áll	felettem,	a	másikban	eltűnik.
–	 Jenna?	 –	 hallom	 a	 hangját,	 azután	 fekete-fehérben	 jelenik	 meg,

sercegve,	mintha	zavarnák	az	adást.
Nem	vagyok	a	laborban.	Nem	vagyok	sehol.
Sokszor	kristálytiszta	kapcsolat	alakult	ki,	máskor	csak	minden	harmadik	szót

hallottam,	mint	amikor	az	ember	a	hegyek	közt	próbál	telefonálni,	magyarázta
Serenity.

Próbálok	 figyelni,	 de	 csak	 foszlányokat	 csípek	 el,	 mielőtt	 a	 vonal
végleg	megszakad.



ALICE

Sosem	találták	meg	a	holttestet.
A	 saját	 szememmel	 láttam,	 de	mire	 a	 rendőrség	 kiért,	 Jenna	 eltűnt.	 Az
újságban	 olvastam	 róla.	 Nem	mondhattam	meg,	 hogy	 láttam	 a	 földön
feküdni.	 Egyáltalán	 nem	 léphettem	 kapcsolatba	 a	 rendőrséggel,
különben	 eljöttek	 volna	 értem.	 Majdnem	 ötezer	 kilométer	 távolságból
figyeltem	 Boone-t.	 Felhagytam	 a	 naplóírással,	 a	 gyermekem	 nélkül
egyik	 napom	olyan	 volt,	mint	 a	másik.	 Attól	 tartottam,	mire	 elérnék	 a
könyv	 végére,	 a	 szakadék	 aközött,	 aki	 egykor	 voltam	 és	 aközött,	 akivé
mostanra	 váltam,	 olyan	 szélesre	nőne,	 hogy	 át	 sem	 látnék	 a	 túloldalra.
Egy	 ideig 	 jártam	 terapeutához,	 hazudtam	 neki	 valamit	 szomorúságom
okáról	 (egy	 autóbalesetet),	 és	 álnevet	 használtam	 (a	 Hannah-t,	 ami
palindrom,	 a	 feje	 tetejére	 állítva	 is	 ugyanazt	 jelenti).	 Megkérdeztem,
normális	 dolog-e,	 hogy	 éjszakánként	 akkor	 is	 halljuk	 a	 gyermekünk
sírását,	 ha	 tudjuk,	 hogy	 meghalt;	 normális	 dolog-e	 felriadni	 erre	 a
képzeletbeli	hangra.	Megkérdeztem,	normális	dolog-e	felkelni	és	néhány
áldott	 pillanatig 	 azt	 hinni,	 hogy	 a	 gyermekünk	 békésen	 alszik	 a	 fal
túloldalán.	Azt	felelte:	az	ön	számára	normális.	Ezután	nem	mentem	többet
hozzá,	mert	azt	kellett	volna	felelnie:	többé	soha	semmi	nem	lesz	normális.

*

Afrika	 egyszer	 már	 meggyógyított.	 Botswanából	 repültem	 haza,
hogy	ott	üljek	a	kórházi	ágyon,	amíg	a	tüdőrák	kiszippantja	anyámból	az
életet.	 Miután	 visszatértem,	 már	 tudtam,	 mit	 kell	 tanulmányoznom.



Ezek	 a	 nagy	 és	 fenséges	 állatok	 olyan	 tényszerűen	 tudták	 kezelni	 a
halált.	 Sosem	 kapták	 magukat	 azon,	 hogy	 körbe-körbe	 járnak	 a
gondolataik.	 Nem	 tépelődtek,	 mint	 én,	 hogy	 miért	 nem	 telefonáltam
anyák	napján;	hogy	miért	vitatkoztam	vele,	amikor	azt	is	elmondhattam
volna,	 mennyire	 példamutatónak	 találom	 a	 függetlenségét;	 hogy
mindig	a	munkámra	vagy	a	pénztelenségemre	hivatkoztam,	amiért	nem
repültem	 haza	 hálaadásra,	 karácsonyra,	 szilveszterre,	 születésnapra.
Ezek	az	önmagukba	visszaérő	spirális	gondolatok	megőrjítettek,	minden
hurokkal	 egyre	 mélyebbre	 rántottak	 a	 bűntudat	 futóhomokjába,	 ezért
odahaza	Afrikában	mással	kezdtem	foglalkozni.	Tanulmányozni	kezdtem
az	 elefántok	 gyászmunkáját.	 Mindenféle	 tudományos	 mentséget
találtam,	miért	 szükséges	 ez	 feltétlenül,	 pedig 	 csak	 el	 akartam	 tanulni
tőlük,	ami	nekik	oly	könnyen	ment.

Mire	életem	második	nagy	vesztesége	után	visszatértem	Afrikába,	a
vadorzók	újra	elszaporodtak,	és	a	gyilkosok	egyre	dörzsöltebbé	váltak.
Amíg 	 azelőtt	 a	 legöregebb	 teheneket	 és	 bikákat	 lőtték	 ki,	 hogy
lefűrészeljék	az	agyarukat,	most	csak	találomra	kiválasztottak	egy	fiatal
állatot,	 abban	 a	 tudatban,	 hogy	 a	 csorda	 ilyenkor	 védekező	 állásba
tömörül,	 ami	 megkönnyíti	 számukra,	 hogy	 egyszerre	 végezzenek	 az
elefántokkal.	Hosszú	ideig 	senki	sem	merte	bevallani,	hogy	a	dél-afrikai
Kruger	 Park	 elefántjai	 ismét	 veszélyben	 forognak,	 pedig 	 így	 volt.	 A
szomszédos	 Mozambikban	 tömegével	 lőtték	 ki	 az	 elefántokat,	 és	 az
elárvult	borjak	rémülten	menekültek	a	Krugerbe,	ám	lassan	és	biztosan
itt	 is	 szembesültünk	 az	 orvvadászat	 jeleivel.	 Ha	 pedig 	 egy	 területen
elszaporodnak	 az	 orvvadászok,	 a	 felnőtt	 elefántok	 körében	 a	 nemi
egyensúly	fokozatosan	a	nőstények	javára	billen.

A	 Krugerben	 autóztam,	 amikor	 észrevettem	 a	 keselyűket.	 Közelebb
mentem,	 és	hét	 elefánttetemet	 találtam.	 Egy	 egész	 családot,	 lefűrészelt



agyarakkal.
Meg	egy	halálra	vált	borjút.
Erőtlen	 ormányából	 és	 áttetsző	 füléből	 ítélve	 nem	 lehetett	 több

háromhetesnél.
Hát	így	kezdtem	újra.	Az	ő	kétségbeesése	hozott	vissza.	Egy	kisbabát

láttam	anya	nélkül	–	én,	az	anya	kisbaba	nélkül.

*

A	 dél-afrikai	 Phalaborwában	 hoztam	 létre	 állatmenhelyet,	 Daphne
Sheldrick	nairobi	árvaházának	mintájára.	Egyszerű	a	képlet:	amikor	egy
elefántborjú	elveszíti	a	családját,	gondoskodni	kell	számára	egy	újról.	A
gondozók	 egész	 nap	mellette	maradnak,	 ellátják	 tejjel,	 gondoskodással
és	 szeretettel.	Még	 éjszaka	 is	 vele	 alszanak,	miközben	 váltják	 egymást,
nehogy	megszokjon	valakit.	A	 saját	 káromon	 tanultam	meg,	hogy	ha	 a
borjú	túlságosan	kötődik	egy	adott	személyhez,	depresszióba	süllyed,	ha
a	 gondozó	 akár	 csak	 egy-két	 szabadnapot	 kivesz.	 A	 veszteség	 felett
érzett	gyász	akár	halálhoz	is	vezethet.

A	 gondozók	 sosem	 fenyítenek,	 de	 még	 csak	 nem	 is	 tesznek	 úgy.
Általában	 elég	 egy	 dorgálás.	 Ezek	 a	 bébik	 tényleg	mindent	 elkövetnek,
hogy	a	gondozók	kedvében	járjanak.	Az	elefántok	mindenre	emlékeznek,
ezért	 fontos	 a	 dorgálás	 után	 egy	 kis	 plusz	 melegséget	 biztosítani,
nehogy	az	a	képzet	alakuljon	ki	bennük,	hogy	nem	a	rosszaságuk	miatt,
hanem	 azért	 kaptak	 büntetést,	 mert	 nem	 méltók	 szeretetre.	 Meglepő,
milyen	sokáig 	képesek	haragot	tartani.

A	csecsemőket	különleges	összetételű	tejjel	tápláljuk,	majd	öt	hónap
után	már	zabkását	 is	kapnak	–	mintha	 csak	kisbabákat	 szoktatnánk	át	 a
szilárd	 táplálékra.	Kókusszal	pótoljuk	a	zsírtartalmat,	amit	az	anyatejjel
másként	megkapnának,	és	az	arcukon	mérjük	le	fejlődésüket	–	ahogyan	a



kisbabáknál,	 náluk	 is	 kívánatos	 a	 kikerekedett,	 rózsás	 pofika.	 Kétéves
korukban	 az	 idősebb	 elefántoknak	 fenntartott	 új	 helyre	 kerülnek.
Némelyik	gondozó	mindkét	helyen	dolgozik,	hogy	a	 frissen	áttelepített
elefántok	megismerjék	 őket,	 akárcsak	 azokat	 a	 társaikat,	 akik	 az	 oviból
kerülnek	 fel	 melléjük.	 A	 gondozók	 itt	 már	 külön,	 de	 még
hallótávolságon	 belül	 alszanak.	 Az	 elefántokat	 mindennap	 kivezetik	 a
Krugerbe,	hogy	bemutassák	őket	 a	 vadon	élő	 csordáknak.	Az	 idősebbek
vetekednek	 azért,	 melyiküket	 tekintsék	 mátriárkának.	 Szárnyaik	 alá
veszik	 az	 újakat,	 miközben	 a	 nőstények	 mindegyike	 adoptál	 olyan
kicsinyeket,	 akik	 mellett	 anyává	 válhat.	 A	 bébik	 rajzanak	 ki	 először,
nyomukban	 a	 valamivel	 idősebb	 elefántokkal.	 Végül	 valamennyien
integrálódnak	egy	vadon	élő	csordába.

Ritka	 alkalmakkor	 előfordul,	 hogy	 az	 immár	 vadon	 élő	 elefántok
visszatérnek	 segítségért.	 Egyszer	 egy	 fiatal	 anya	 teje	 elapadt,	 az	 a
veszély	 fenyegetett,	 hogy	 elveszíti	 a	 kicsinyét;	 máskor	 egy	 kilencéves
bika	 jelent	 meg,	 miután	 a	 lába	 beleakadt	 egy	 csapdába.	 Nem	 bíznak
válogatás	 nélkül	 mindenkiben,	 a	 saját	 bőrükön	 tapasztalják,	 milyen
károkat	képes	okozni	az	ember,	de	úgy	tűnik,	bennünket	keveseket	nem
ítélnek	el	mindezért.

A	helyiek	elkezdtek	Miss	Alinak	hívni	–	ez	egy	rövidítés	volt	az	Alice
kisasszony	 helyett	 –,	 ez	 lett	 az	 intézmény	 neve	 is.	 Ha	 találsz	 egy
elefántborjút,	 vidd	 az	 Msaliba.	 Ha	 jól	 végzem	 a	 munkám,	 az	 elárvult
elefántok	 végül	 a	 saját	 lábukra	 állnak,	 és	 boldogan	 csatlakoznak	 vadon
élő	 társaikhoz,	 akik	 közé	 tartoznak.	 Hát	 nem	 azért	 neveljük	 fel	 a
gyermekeinket,	hogy	egyszer	majd	nélkülünk	éljenek	tovább?

Csak	azzal	nem	tudunk	mit	kezdeni,	ha	túl	korán	hagynak	el	minket.



VIRGIL

Megvan	 az	 az	 érzés,	 amikor	 kölyökkorunkban	 azt	 gondoljuk,	 hogy	 a
felhők	 vattacukorból	 vannak,	 majd	 egy	 napon	 kiderül,	 hogy	 valójában
apró	 vízcseppek	 alkotják	 őket?	 Ha	 ki	 akarnánk	 nyújtózni	 valamelyiken,
szunyálni	 egy	 jót,	 egyszerűen	 csak	 átesnénk	 rajtuk	 és	 a	 földre
csapódnánk?

Először	elejtem	a	fogat.
Vagy	 igazából	 mégse.	 Ahhoz,	 hogy	 elejthessen,	 tartanom	 kéne,	 a

kezem	 azonban	 semmilyen	 ellenállást	 nem	 fejt	 ki.	 A	 fog	 csak	 áthullik
rajta	 és	 a	 padlóra	 koppan.	 Totál	 rémülten	 felnézek,	 és	 megragadom	 a
legközelebb	eső	dolgot	–	történetesen	Tallulah-t.

Ujjaim	 akadálytalanul	 átsiklanak	 a	 testén,	 ami	 szertefoszlik	 és
örvénylik,	mintha	füstből	lenne.

Ugyanez	 történik	 Jennával	 is.	 Az	 alakja	 meg-megrebben,	 arca
eltorzul	 a	 félelemtől.	 Próbálom	 a	 nevén	 szólítani,	 de	 mintha	 egy	 kút
mélyéről	kiáltanék.

A	semmiből	elém	villan	a	hosszú	repülőtéri	sor	és	a	rengeteg	ember,
aki	 nem	 reagált,	 amikor	 előretolakodtam;	 a	 reptéri	 alkalmazott,	 aki
félrevont	azzal,	hogy	nem	itt	van	a	helye.

Eszembe	 jut	a	 féltucatnyi	pincérnő	a	bisztróban,	aki	közönyös	arccal
elsétált	mellettünk,	míg	végül	az	egyikük	csak	észrevett.	S	ha	a	többiek
egyszerűen	nem	is	láttak?

Abbyre,	 a	 házinénimre	 gondolok,	 aki	 úgy	 öltözik,	 mintha	 a
szesztilalom	 fenntartásáért	 tüntetne,	 ahogy	 talán	 tényleg.	 Ralphra



gondolok	 a	 raktárból,	 aki	 már	 az	 én	 időmben	 őskövületnek	 számított.
Tallulah,	 a	 pincérnő,	 a	 reptéri	 alkalmazott,	 Abby,	 Ralph	 –	 mind
ugyanolyanok,	mint	én.	Egy	világban	élünk,	de	nem	e	világon.

Már	emlékszem	a	balesetre.	A	könnyekre	az	arcomon,	az	Eric	Clapton-
számra	a	rádióban.	Ahogy	beletapostam	a	gázba,	mihelyt	kiértem	abból	a
szűk	 kanyarból.	 Megfeszítettem	 a	 karom,	 hogy	 ne	 legyek	 gyáva	 és	 ne
kapjam	félre	a	volánt,	majd	az	utolsó	pillanatban	kicsatoltam	az	övemet.	A
becsapódás	 pillanata	 még	 most	 is	 sokként	 ér,	 pedig	 számítottam	 rá:	 a
szélvédő	 üvege	 az	 arcomra	 záporozik,	 a	 kormányoszlop	 a	 mellkasomba
fúródik,	 a	 testem	 kirepül	 az	 autóból.	 Egyetlen	 dicsőséges	 pillanatig
szabadon	szárnyalok.

*

A	 hosszú	 autóút	 alatt,	 amíg	 hazajöttünk	 Tennessee-ből,
megkérdeztem	Serenityt,	szerinte	milyen	érzés	lehet	meghalni.

Elgondolkodott	egy	pillanatra:	Hogyan	szoktunk	elaludni?
Ezt	meg	hogy	érti?,	kérdeztem.	Csak	megtörténik,	és	kész.
Pontosan.	Ébren	van,	azután	egy	pillanatra	elsodródik,	majd	kialszik,	akár	a

fény.	 Egész	 testében	 elernyed,	 lebiggyed	 a	 szája,	 lelassul	 a	 szívverése.	 Elválik	 a
harmadik	 dimenziótól.	 Teljesen	 nem	 veszíti	 el	 a	 tudatát,	 de	 mintha	 egy	 másik
zónába	kerülne.	Kimerevedik	a	képkocka.

Ehhez	 csak	 egy	 dolgot	 érdemes	 hozzátenni.	 Amíg	 alszunk,	 teljesen
valóságosnak	hisszük	a	világot,	amiről	álmodunk.

Ez	a	megvilágosodás.
Küszködve	próbálok	felé	fordulni,	hogy	lássam,	de	egyszeriben	olyan

könnyű	 és	 súlytalan	 leszek,	 hogy	 mozdulnom	 sem	 kell,	 csak	 arra
gondolnom,	hol	akarok	lenni.	Pislogok,	már	látom	is.

Ellentétben	velem,	Tallulah-val	 és	 Jennával,	 ő	nem	 foszlik	 és	 rebben



szét.	Teste	tömör,	akár	a	szikla.
Serenity,	gondolom,	mire	felém	fordul.
–	Virgil?	–	suttogja.
Mielőtt	 teljesen	 eltűnnék,	 utoljára	még	 arra	 gondolok,	 hogy	 bármit

állítson	magáról	–	bármit	 is	hittem	 róla	–,	Serenity	nem	csaló.	Rohadtul
jó	médium.



ALICE

Két	 kisbabámat	 is	 elvesztettem.	 Egyet,	 akit	 ismertem	 és	 szerettem;
egyet,	 akivel	 sosem	 találkoztam.	 Még	 mielőtt	 elszöktem	 a	 kórházból,
már	tudtam,	hogy	elvetéltem.

Ma	már	 száznál	 több	 kisbabám	 van,	 akik	 kitöltik	minden	 percemet.
Én	 is	 olyan	 feszült,	 elfoglalt	 ember	 lettem,	 aki	 tornádóként	 tör	 ki	 a
szenvedésből,	 és	 olyan	 sebesen	 forog,	 hogy	 még	 csak	 nem	 is	 érzékeli,
mennyire	önpusztító,	amit	csinál.

A	napom	legszörnyűbb	része,	amikor	véget	ér.	Ha	tehetném,	beállnék
gondozónak,	 és	 együtt	 aludnék	 az	 óvodában	 a	 borjakkal,	 de	 valakinek
képviselnie	kell	Msalit	a	világ 	előtt.

Az	 itteniek	 tudják,	 hogy	 dolgoztam	 a	 Tuliban,	 s	 hogy	 rövid	 ideig
éltem	az	Államokban.	A	 legtöbben	mégsem	kapcsolják	össze	az	egykori
tudóst	 a	 mostani	 aktivistával.	 Már	 hosszú	 ideje	 nem	 vagyok	 Alice
Metcalf.

Számomra	ő	is	meghalt.

*

Sikoltozva	ébredek.
Nem	szeretek	aludni,	de	ha	már	muszáj,	sötét	és	álomtalan	pihenésre

vágyom.	 Emiatt	 dolgozom	 a	 végső	 kimerülésig ,	 mielőtt	 minden	 éjjel
két-három	 órára	 kiütöm	 magam.	 Mindennap,	 minden	 pillanatban
gondolok	 Jennára,	 pedig 	 Thomasra	 vagy	 Gideonra	 már	 hosszú	 ideje
nem.	Amennyire	 tudom,	Thomas	még	mindig 	az	 intézetben	él.	Amikor



az	 esős	 évszakban	 egyik	 éjjel	 részegen	 keresgéltem	 a	 neten,	 azt	 is
megtudtam,	 hogy	 Gideon	 bevonult	 és	 Irakban	 esett	 el,	 amikor	 egy
zsúfolt	 téren	 távirányítású	 bomba	 robbant.	 Ki	 is	 nyomtattam	 az
újságcikket,	ami	arról	szólt,	hogy	halála	után	megkapta	a	 legmagasabb
katonai	 kitüntetést.	 Arlingtonban	 temették	 el.	 Ha	 valaha	 visszatérek	 az
Államokba,	majd	elmegyek	hozzá.

Az	 ágyon	 fekve	 a	 mennyezetet	 bámulom,	 miközben	 lassan
visszatérek	 ebbe	 a	 világba.	 Rideg	 a	 valóság	 –	 előbb	 csak	 a	 lábujjam
dugom	 bele	 és	 hozzászoktatom	 magam	 a	 sokkhoz,	 mielőtt	 derékig
belegázolnék.

Tekintetem	 rátalál	 régi	 életem	 egyetlen	 relikviájára,	 amit
magammal	hoztam	Dél-Afrikába.	Durván	nyolcvan	centi	hosszú,	talán	tíz
centi	 széles	 husáng.	 Egy	 fiatal	 fa	 törzse,	 amelynek	 kérgét	 ötletszerű
karikák	és	csíkok	borítják.	Gyönyörű,	akár	egy	ősi	totem,	s	ha	elég	sokáig
nézem,	megesküdnék	rá,	hogy	egy	titkos	üzenetet	kódoltak	bele.

Az	állatainknak	új	otthont	adó	Tennessee-i	Elefántrezervátumnak	van
egy	 honlapja,	 ahol	 nyomon	 lehet	 követni	 a	 fejlődésüket,	 a	 fogságból
szabadult	 elefántokkal	 végzett	 munka	 részleteit.	 Úgy	 öt	 évvel	 ezelőtt
karácsonyi	 adománygyűjtő	 aukciót	 tartottak.	 Egy	 akkoriban	 elpusztult
elefánt	 szerette	 azzal	 múlatni	 az	 időt,	 hogy	 valószerűtlen,	 finom
rajzolatú	mintákat	 vájt	 a	 fák	 kérgébe	 –	 az	 ő	 „műalkotásait”	 bocsátották
aukcióra.

Azonnal	 tudtam,	 hogy	 csak	 Maura	 lehet.	 Rengetegszer	 láttam,
amikor	ezt	csinálta:	nekitámasztotta	a	 játékba	kapott	 törzseket	a	boksza
acélrácsának,	és	agyarával	lehántotta	a	nyírfák,	fenyők	kérgét.

Senki	 sem	 találta	 különösnek,	 hogy	 a	 dél-afrikai	 Msali
Elefántmenhely	támogatni	kívánja	a	rezervátum	ügyét.	Senki	sem	tudta,
hogy	 én	 állítottam	 ki	 a	 postán	 feladott	 csekket,	 sem	 azt,	 hogy	 amikor



megkaptam	a	botot,	az	általam	oly	jól	ismert	elefánt	fényképével	(annak
tetején	elegáns	betűkkel	a	Nyugodj	békében,	Maura	 felirattal),	egy	órán	át
zokogtam.

Ez	 a	 fadarab	 az	 elmúlt	 öt	 évben	 végig 	 ott	 függött	 a	 falon,	 az
ágyammal	 szemközt,	 de	 ahogy	 most	 nézem,	 a	 padlóra	 hullik	 és
kettétörik.

Ugyanebben	a	pillanatban	megcsörren	a	telefonom.
–	Alice	Metcalfot	keresem	–	hallok	egy	férfihangot.
Jéggé	dermed	a	kezem.
–	Ki	az?
–	Mills	nyomozó	a	boone-i	rendőrségről.
Hát	eljött.	Egyetlen	pillanat	alatt	minden	utolér.
–	Itt	Alice	Metcalf	–	mormolom.
–	 Minden	 tiszteletem	 mellett,	 hölgyem,	 nem	 könnyű	 megtalálni

magát.
Lehunyom	a	szemem,	várom	a	folytatást.
–	 Metcalf	 kisasszony	 –	 hallom	 a	 nyomozót	 –,	 megtaláltuk	 a	 lánya

holttestét.



SERENITY

Az	egyik	pillanatban	még	ott	állok	a	 laborban	három	másik	emberrel,	a
másikban	már	egyedül	vagyok	ugyanitt	és	négykézláb	keresgélek.

–	Segíthetek?
A	zsebembe	tuszkolom	a	fogat,	s	ahogy	megfordulok,	szakállas	férfit

látok	 fehér	 köpenyben.	 Vonakodva	 lépek	 közelebb	 hozzá,	 kopogtatom
meg	a	vállát.

–	Maga	itt	van.
Elhátrál,	 a	 vállát	 dörgöli.	 Úgy	 néz	 rám,	 mintha	 elment	 volna	 az

eszem.	Talán	igaza	is	van.
–	Igen,	de	maga	miért	van	itt?	Ki	engedte	be?
Nem	osztom	meg	vele	 a	gyanúmat,	hogy	egy	 szellem	volt	 az,	 aki	 a

világunkban	rekedt.
–	Egy	Tallulah	nevű	alkalmazottjukat	keresem.
Ellágyulnak	a	vonásai.
–	Barátok	voltak?
Voltak.	Megrázom	a	fejem.
–	Csak	ismerősök.
–	 Tallulah	 három	 hónapja	 ment	 el.	 Ha	 jól	 tudom,	 valami

szívbetegségben,	amivel	nem	fordult	orvoshoz.	Túl	keményen	edzett	az
első	fél	maratonjára.	–	Elteszi	kezét	fehér	laborköpenye	zsebébe.	–	Igazán
sajnálom,	hogy	tőlem	kell	megtudnia.

Kibotorkálok	 a	 laborból.	 Elhaladok	 a	 recepción	 ülő	 titkárnő,	 a
biztonsági	őr	és	a	fiatal	lány	mellett,	aki	odakint	ül	a	betonfal	tövében	és



éppen	 telefonál.	 Nem	 tudom	 megmondani,	 melyikük	 él	 és	 melyikük
nem,	ezért	lesütöm	a	szemem,	kerülök	minden	szemkontaktust.

Az	autómban	teljes	kakaóra	állítom	a	légkondit,	mielőtt	behunyom	a
szemem.	Virgil	itt	ült	mellettem.	Jenna	a	hátsó	ülésen.	Beszéltem	velük,
megérintettem	őket,	kristálytisztán	hallottam	mindkettőt.

Előveszem	 a	 mobilom,	 hogy	 végigböngésszem	 a	 legutóbbi	 hívások
listáját.	 Jenna	 számának	 is	 ott	 kell	 lennie,	 csak	 nemrég	 történt,	 hogy
rémülten	és	egyedül	hívott	Tennessee-ből	–	csak	hát	a	szellemek	folyton
manipulálják	az	energiát.	Megszólal	az	ajtócsengő,	amikor	nincs	odakint
senki;	magától	beindul	a	nyomtató;	pislákolni	kezd	a	lámpa.

Próbálom	 visszahívni	 a	 számot,	 de	 csak	 egy	 géphangot	 hallok.
Előfizető	nem	kapcsolható.

Egyszerűen	 nem	 lehet	 az,	 amire	 gondolok.	 Nem	 lehet,	 döbbenek
rá,	hiszen	egy	csomó	ember	látott	Virg illel	és	Jennával.

Elfordítom	 a	 kulcsot	 és	 kisüvítek	 a	 parkolóból,	 meg	 se	 állok	 a
bisztróig ,	 ahol	 az	 a	 goromba	 pincérnő	 ma	 reggel	 kiszolgált	 minket.
Ahogy	 belépek,	 megszólal	 az	 ajtó	 fölé	 szerelt	 csengő.	 A	 zenegépben
Chrissie	 Hynde	 énekel	 a	 zsebében	 csörgő	 apróról.	 A	 nyakamat
nyújtogatom	 a	 piros	 bőrbokszok	 között,	 keresem	 a	 nőt,	 aki	 felvette	 a
rendelésünket.

–	Hé	–	zavarom	meg,	miközben	kiszolgál	egy	bokszra	való	focimezes
kölyköt.	–	Emlékszik	rám?

–	Nehéz	elfelejteni	egy	háromcentes	borravalót…
–	Hányan	ültek	az	asztalomnál?
Követem	a	pénztárgéphez.
–	 Ez	 valami	 beugratós	 kérdés?	 Egyedül	 volt.	 Még	 ha	 annyi	 kaját

rendelt	is,	ami	elég 	lenne	egy	kisebb	afrikai	országnak.
Tiltakoznék,	hogy	Jenna	és	Virgil	maga	rendelte	az	ételét,	de	ez	nem



igaz.	 Megmondták,	 mit	 akarnak	 enni,	 azután	 mindketten	 kivonultak	 a
mosdóba.

–	 Egy	 harmincas	 férfival	 voltam…	 a	 haja	 egészen	 rövid	 és	 ebben	 a
hőségben	is	flanelinget	visel…	meg	egy	tizenhárom	éves	lánnyal,	aki…

–	 Nézze,	 hölgyem	 –	 szakít	 félbe	 a	 pincérnő,	 miközben	 a	 pult	 alatt
keresgél,	 hogy	 lecsapjon	 elém	 egy	 névkártyát.	 –	 Vannak	 helyek,	 ahol
tudnak	segíteni	magának,	de	ez	nem	az.

Lenézek:	GRAFTON	MEGYEI	MENTÁLHIGIÉNÉS	KÖZPONT.

*

A	Boone	Városi	Irattárban	leülök	egy	Red	Bullal	és	egy	rakat	2004-es
irattal:	születések,	halálesetek,	házasságkötések.

Olyan	sokszor	olvasom	el	Nevvie	Ruehl	halotti	bizonyítványát,	hogy
lassan	 felmondhatnám.	A	HALÁL	KÖZVETLEN	OKA:	a)	 külső	 erőhatás	b)
egy	elefánt	agyontaposta.	A	haláleset	jellege:	véletlen	baleset.

SEBESÜLÉS	HELYSZÍNE:	New	England	Elefántrezervátum,	Boone,	NH.
A	SEBESÜLÉS	KELETKEZÉSÉNEK	LEÍRÁSA:	Ismeretlen.
Virgil	halotti	 bizonyítványát	 ezután	 találom	meg.	December	elején

vesztette	életét.	A	HALÁL	KÖZVETLEN	OKA:	a)	súlyos	mellkasi	sérülés	b)
autóbaleset.	A	haláleset	jellege:	öngyilkosság .

Jenna	Metcalfnak	természetesen	nincs	halotti	bizonyítványa,	hiszen	a
holttestét	sosem	találták	meg.

Míg	elő	nem	került	az	a	fog.
Az	 orvos	 szakértő	 jelentése	 megfelelt	 a	 valóságnak.	 Akkor	 éjjel

valóban	 Nevvie	 Ruehl	 vesztette	 életét	 a	 rezervátumban,	 és	 Alice
Metcalfot	 szállították	 eszméletlen	 állapotban	 a	 kórházba,	 ahonnan
később	nyoma	veszett.

Ha	követem	ezt	a	logikát,	végre	nyilvánvaló	lesz,	Alice	Metcalf	miért



nem	kommunikált	velem	–	sem	Jennával,	ami	azt	illeti.
Alice	Metcalf	minden	valószínűség	szerint	életben	van.

*

Utolsóként	 Chad	 Allen	 halotti	 bizonyítványát	 veszem	 elő.	 Ő	 az	 a
tanár,	akinek	UFO-fejű	kisgyermekére	Jenna	állítása	szerint	vigyázott.

–	Ismerte	őket?	–	néz	át	a	vállam	felett	az	irattáros.
–	Nem	igazán	–	mormolom.
–	Csúnya	egy	ügy.	Szén-monoxid-mérgezés.	Meghalt	az	egész	család.

Abban	 az	 évben	 történt,	 amikor	 hozzá	 jártam	 integrálszámításra.	 –	Vet
egy	 pillantást	 az	 asztalon	 tornyosuló	 iratokra.	 –	 Azokról	 mind	 kér
másolatot?

Megrázom	a	fejem.	Csak	a	saját	szememmel	akartam	őket	látni.
Megköszönöm	a	segítségét,	és	visszasétálok	az	autómhoz.	Céltalanul

vezetni	kezdek,	nem	igazán	tudom,	hová	mehetnék.	
Utastársamra	gondolok,	akivel	együtt	repültünk	Tennessee-be,	aki	az

újságjába	 temetkezett,	 miután	 beszélgetésbe	 elegyedtem	 Virgillel.
Számára	úgy	tűnt,	mintha	egy	habókos	nő	magában	beszélne.

Eszembe	 jut,	 amikor	 mindnyájan	 meglátogattuk	 Thomast	 Hartwick
House-ban.	A	páciensek	persze	könnyen	meglátták	Jennát	és	Virgilt,	de	a
nővérek	és	ápolók	csak	velem	beszéltek.

Emlékszem	az	 első	napra,	 amikor	 találkoztam	 Jennával,	 amikor	 az
ügyfelem,	 Mrs.	 Langham	 úgy	 elrohant.	 Mit	 is	 hallott	 a	 kettőnk
beszélgetéséből?	 Hogy	 ha	 nem	 tűnik	 el,	 hívom	 a	 zsarukat?	 Mrs.
Langham	 természetesen	 nem	 látta	 olyan	 tisztán	 Jennát,	 mint	 én.	 Azt
gondolhatta,	neki	címzem	a	szavaimat.

Közben	ráeszmélek,	hogy	ismerős	környéken	járok.	Virgil	 irodája	itt
van	éppen	szemközt.



Leparkolok,	és	kiszállok	a	Bogárból.	Akkora	a	hőség,	hogy	az	aszfalt
hullámzik	 a	 lábam	 alatt,	 a	 pitypangok	 pedig 	 összerogynak	 a	 járda
repedéseiben.

Idebent	 egészen	 másmilyen	 a	 levegő.	 Dohos,	 öreg .	 Az	 ajtó
üvegtáblája	repedt,	ami	korábban	nem	tűnt	fel.	Felmegyek	a	másodikra,
Virgil	 irodájához.	 Zárt	 ajtó,	 odabent	 sötét.	 A	 táblán	 felirat:	 KIADÓ.
Érdeklődni:	Hyacinth	Ingatlaniroda,	603-555-2390.

Zsong	 a	 fejem.	 Olyan,	 mint	 a	 kezdődő	 migrén,	 pedig 	 nem	 más
történik,	 mint	 hogy	 egy	 csapásra	 megkérdőjeleződik	 minden,	 amit
valaha	tudtam,	amiben	valaha	hittem.

Mindig 	 úgy	 képzeltem,	 hogy	 éles	 választóvonal	 húzódik	 az	 olyan
szellemek	 között,	 akik	 gond	 nélkül	 továbbhaladnak	 a	 lét	 következő
síkjára,	és	kevésbé	szerencsés	kísértettársaik	között,	akik	itt	rekednek	a
mi	 világunkban.	 Azelőtt	 csupa	 makacs	 szellemmel	 találkoztam.
Némelyek	 még 	 azt	 sem	 vették	 tudomásul,	 hogy	 meghaltak;	 amikor
zajokat	 hallottak	 a	 házukban,	 azt	 feltételezték,	 hogy	 mások	 kísértik
őket.	 Megvoltak	 a	 maguk	 céljai,	 fájdalmai,	 indulatai.	 Csapdába	 estek,
amíg 	magamra	 nem	 vállaltam	 a	 feladatot,	 hogy	 seg ítek	 nekik	 kiutat
találni.

Ez	még	azelőtt	történt,	hogy	megismertem	a	valódi	arcukat.
Annyit	 törődtem	 a	 szellemek	 és	 kísértetek	 közti	 választóvonallal,

hogy	nem	vettem	észre,	milyen	keskeny	mezsgye	húzódik	holtak	és	élők
között.

Előhalászom	a	vendégkönyvet,	amit	 Jenna	aláírt,	amikor	először	 jött
hozzám.	 Ott	 a	 neve,	 kamaszosan	 döntött,	 mégis	 gyerekesen	 kerek
betűkkel.	Ott	a	címe:	Greenleaf	145.

A	 környék	 pontosan	 úgy	 fest,	 mint	 két	 nappal	 ezelőtt,	 amikor
eljöttünk	Virgillel,	hogy	beszéljünk	Jennával,	aki,	mint	kiderült,	nem	itt



lakik.	 Most	 jövök	 csak	 rá,	 hogy	 talán	 mégis.	 Épp	 csak	 a	 jelenlegi
tulajdonosok	nem	tudnak	róla.

Ugyanaz	 a	 kismama	 nyit	 ajtót,	 akivel	 a	múltkor	 beszéltem.	 A	 kisfia
most	is	úgy	lóg	rajta,	mint	egy	kinövés.

–	Megint	maga	 az?	 –	 kérdezi.	 –	 Mondtam	már,	 semmit	 sem	 tudok
arról	a	lányról.

–	Tudom.	Ne	haragudjon	a	zavarásért,	csak	az	történt,	hogy…	szóval,
nagyon	rossz	hírt	kaptam	róla.	Próbálom	eltenni	magamban	a	dolgot.	–
Megdörgölöm	a	halántékomat.	–	Elárulná,	mikor	vették	a	házat?

Köröttem	 a	 nyár	 muzsikája:	 gyerekek	 sikongatnak,	 ahogyan
kiszaladnak	az	erkélyajtón,	kutya	ugat	az	egyik	kerítés	mögött,	kitartóan
zümmögnek	a	fűnyírók.	A	távolban	egy	fagylaltos	kocsi	cirkuszi	zenéje.
Az	utca	hemzseg	az	élettől.

A	 nő	 legszívesebben	 rám	 csapná	 az	 ajtót,	 de	 valami	 a	 hangomban
ráveszi,	hogy	átgondolja	a	dolgot.

–	 2001-ben	 –	 feleli.	 –	Az	 asszony,	 aki	 itt	 élt,	M-E-G-H-A-L-T.	 –	 Ideges
pillantást	 vet	 a	 kisfiára.	 –	 Nem	 szívesen	 beszélek	 ilyesmiről	 a	 gyerek
előtt,	ha	érti,	mire	gondolok.	Túl	élénk	a	képzelete,	néha	egész	éjjel	nem
alszik.

Az	emberek	mindig 	 félnek	az	olyan	dolgoktól,	 amiket	nem	értenek,
ezért	 addig 	 csűrik-csavarják,	 amíg	 érthetővé	 nem	 válik.	 Túl	 élénk
képzelet.	A	sötétségtől	való	félelem.	Esetleg	elmezavar.

Leguggolok,	hogy	egy	vonalba	kerüljek	a	fiával.
–	Miket	látsz?	–	kérdezem	tőle.
–	Egy	nagymamát	–	suttogja.	–	És	egy	lányt.
–	 Tudod,	 ők	 nem	 akarnak	 bántani.	 És	 valódiak,	 bármit	 mondjanak

mások.	 Csak	 osztozni	 akarnak	 veletek	 a	 házon,	 ahogy	 a	 gyerekek	 az
oviban	is	szeretnek	a	te	játékaiddal	játszani.



Az	anyja	elrángatja.
–	Hívom	a	zsarukat.
–	Ha	a	fia	kék	hajjal	születik,	még	ha	előtte	a	családban	soha	senkinek

nem	volt	 kék	 a	 haja,	még	ha	 nem	 is	 értené,	 hogyan	 lehet	 egy	 babának
egyáltalán	kék	a	haja…	ettől	még	szeretné?

Elkezdi	becsukni	az	ajtót,	de	nem	hagyom,	kitámasztom	a	kezemmel.
–	Szeretné?
–	Hát	persze	–	válaszol	idegesen.
–	Ez	ugyanaz	–	árulom	el	neki.
Miután	visszaülök	a	kocsiba,	előveszem	a	vendégkönyvet	és	az	utolsó

oldalra	lapozok.	Lassan,	mintha	öltések	bomlanának	fel,	Jenna	bejegyzése
végleg	eltűnik.

*

Amint	közlöm	az	ügyeletessel,	hogy	emberi	maradványokat	találtam,
bekísérnek	egy	hátsó	helyiségbe.	Tőlem	 telhetően	mindent	elmondok	a
nyomozónak,	 egy	 Mills	 nevű	 zöldfülűnek,	 aki	 egy	 héten	 legfeljebb
kétszer	borotválkozhat.

–	 Ha	 belenéz	 az	 irataiba,	 találni	 fog	 egy	 2004-es	 ügyet,	 az	 akkori
elefántrezervátumban	történt	halálesetről.	Azt	hiszem,	van	egy	második
áldozat	is.

Kérdő	pillantást	vet	rám.
–	Ön	honnan	tudja	mindezt?
Ha	 elárulom	 neki,	 hogy	 médium	 vagyok,	 megkapom	 a	 Thomas

melletti	szobát.	Vagy	rám	kattintják	a	karperecet,	amíg	be	nem	vallom	a
gyilkosságot.

Pedig 	 Jenna	 és	 Virgil	 tökéletesen	 valóságosnak	 tűnt	 számomra.
Elhittem	mindent,	amit	mondtak.



A	jó	életbe,	kölyök,	hát	nem	ez	lenne	egy	médium	dolga?
A	hang	a	fejemben	távoli,	mégis	ismerős.	Ez	a	déli	akcentus,	ahogyan

a	 mondatok	 ütemesen	 emelkednek	 és	 süllyednek…	 Ezer	 közül	 is
megismerném	Lucinda	hangját.

*

Egy	órával	később	két	rendőr	kísér	a	rezervátumba,	bár	a	kíséret	csak
szépítő	 körülírás	 arra,	 amikor	 az	 embert	 bevágják	 egy	 járőrautó
hátuljába,	 annyira	 nem	bíznak	 benne.	 Letérek	 a	 kitaposott	 ösvényről	 és
belegázolok	 a	 magas	 fűbe,	 ahogy	 Jenna	 is	 tette.	 A	 rendőrök	 ásókat	 és
rostákat	 hoznak.	 Elhaladunk	 a	 tó	 mellett,	 ahol	 megtaláltuk	 Alice
nyakláncát,	 s	 miután	 visszafordulunk,	 megtalálom	 a	 helyet,	 ahol	 lila
gombák	tenyésznek	a	nagy	tölgyfa	alatt.

–	Itt	–	mutatok	a	földre.	–	Itt	találtam	a	fogat.
A	 rendőrök	 egy	 szakértőt	 is	 hoztak	 magukkal.	 Nem	 tudom,	 mivel

foglalkozik	 –	 talajelemzéssel,	 csontelemzéssel,	mindkettővel	 –,	 de	most
leszakítja	az	egyik	gomba	fejét.

–	 Laccaria	 amethystina	 –	 jelenti	 be.	 –	 Lila	 pénzecskegomba.
Nitrogénben	gazdag	táptalajon	nő.

Basszus,	Virgil,	gondolom.	Hát	igaza	volt.
–	Csak	ezen	a	helyen	nő	–	hívom	fel	rá	a	szakértő	figyelmét.	–	Sehol

másutt	a	környéken.
–	Sekély	síroknál	jellemző.
–	Egy	elefántborjút	itt	temettek	el	–	teszem	hozzá.
Mills	nyomozó	felvonja	a	szemöldökét.
–	Csak	 úgy	 ontja	magából	 az	 információkat.	 –	 A	 hatósági	 szakértő

utasítja	a	két	rendőrt,	hogy	módszeresen	ássák	fel	a	talajt.
A	 fa	 túlsó	 oldalán	 kezdik,	 szemközt	 azzal	 a	 hellyel,	 ahol	 előző	 nap



Jenna	 és	 Virgil	 társaságában	 álltam,	 és	 gondosan	 átrostálják	 a
megmozgatott	 földet,	 hátha	 ráakadnak	 egy	 lebomlott	 emberi	 test
töredékeire.	 Az	 árnyékban	 ülve	 nézem,	 ahogyan	 a	 földkupac	 egyre
magasabbra	nő.	A	rendőrök	felgyűrik	az	 ingujjukat;	az	egyiküknek	már
le	kell	másznia	a	gödörbe,	hogy	onnan	hányja	a	földet.

Mills	nyomozó	mellém	telepszik.
–	Szóval.	Elmondaná	még	egyszer,	mit	keresett	itt,	amikor	ráakadt	a

fogra?
–	Piknikeztem	–	hazudom.
–	Egyedül.
Nem.
–	Igen.
–	És	az	elefántborjú?	Róla	azért	tud,	mert…?
–	 A	 család	 régi	 barátja	 vagyok.	 Azt	 is	 tudom,	 hogy	 a	 Metcalf	 lány

sosem	 került	 elő.	 Úgy	 gondolom,	 megérdemel	 egy	 tisztességes
temetést.

–	Nyomozó!	 –	Az	 egyik	 rendőr	 a	 gödörhöz	hívja	Millst.	 Fehér	vonal
húzódik	a	sötét	földben.	–	Nem	tudjuk	megmozdítani.

–	Akkor	ássák	körül.
Ott	 állok	 a	 gödör	 szélén,	 amíg	 a	 rendőrök	 kézzel	 leporolgatják	 a

csontokat	–	mint	a	gyerekek,	akik	homokvárat	építenek,	miközben	a	víz
folyton	betör,	hogy	elmossa	a	művüket.	Végül	kirajzolódik	egy	forma.	A
szemgödrök.	A	lyukak	az	agyarak	helyén.	A	méhkasszerű	koponya,	felül
csipkés	széllel.	A	szimmetria,	mint	egy	Rorschach-tesztben.	Ön	mit	lát?

–	Megmondtam	–	töröm	meg	a	csendet.
Ezután	már	 senki	 sem	 kételkedik.	Módszeresen,	 kvadránsonként,	 az

óra	 járásával	 ellentétes	 irányban	 haladnak.	 A	 2-es	 számú	 kvadránsban
találnak	 egy	 rozsdás	 evőeszközt.	 A	 3-as	 felől	 ütemes	 hangokat	 hallani,



ahogyan	felássák	és	kidobják	a	földet,	amikor	hirtelen	elnémul	minden.
Felnézek,	és	látom,	ahogyan	az	egyik	rendőr	kezében	fogja	egy	törött

mellkas	apró	bordáit.
–	Jenna	–	mormolom,	de	nem	válaszol	más,	csak	a	szél.

*

Napokig 	 próbálom	 őt	 megtalálni	 a	 túloldalon.	 Képzelem,	 milyen
zaklatott	 és	 zavarodott	 lehet,	 de	 ami	 ennél	 is	 rosszabb:	 egyedül	 van.
Könyörgök	 Desmondnak	 és	 Lucindának,	 hogy	 ők	 is	 keressék.	 Desmond
azt	feleli,	hogy	Jenna	majd	megtalál,	ha	készen	áll,	addig 	is	sok	mindent
kell	feldolgoznia.	Lucinda	közben	emlékeztet	rá,	hogy	szellemkalauzaim
nem	másért	 hallgattak	 hét	 hosszú	 éven	 át,	 csak	mert	 újra	meg	 kellett
tanulnom	bízni	önmagamban.

Ha	ez	igaz,	hogyan	lehetséges,	hogy	egyetlen	istenverte	szellemmel
sem	tudok	beszélni,	akivel	akarok?

Légy	türelmes,	kéri	Desmond.	Meg	kell	találnod,	ami	elveszett.
Már	 el	 is	 felejtettem,	 hogy	 tele	 van	 ehhez	 hasonló	 ezoterikus

bölcsességekkel,	ám	ahelyett,	hogy	bosszankodnék,	csak	megköszönöm	a
tanácsot	és	várok.

Felhívom	 Mrs.	 Langhamet,	 hogy	 ingyenszeánszot	 ajánljak	 neki
kárpótlásként.	 Habozik,	 de	 ő	 is	 az	 a	 fajta,	 aki	 képes	 elmenni	 egy
termékbemutatóra,	 ha	 ezzel	 megspórolja	 az	 ebédet.	 Tudom,	 hogy	 nem
fog	 nemet	 mondani.	 Amikor	 végül	 eljön,	 nemcsak	 színlelek,	 most
először	 valóban	 sikerül	 kapcsolatba	 kerülnöm	 a	 férjével,	 Berttel,	 akiről
kiderül,	hogy	a	túlvilágon	is	éppolyan	seggfej,	mint	életében	volt.	Most
meg	 mit	 akar	 tőlem,	 zsémbel.	 Mindig	 van	 valami	 baja.	 Az	 isten	 szerelmére,
amikor	meghaltam,	azt	hittem,	végre	megszabadulok	tőle.

–	Az	ön	férje	egy	önző,	hálátlan	gazember,	aki	szívesebben	venné,	ha



végre	békén	hagyná	–	adom	vissza	szó	szerint,	amit	mondott.
Mrs.	Langham	egy	pillanatig 	hallgat.	Azután	így	felel:
–	Igen,	ez	Bertre	vall.
–	Ühüm.
–	De	akkor	is	szerettem	–	teszi	hozzá.
–	Nos,	nem	érdemli	meg.
Amikor	 néhány	 nappal	 később	 visszatér,	 hogy	 fontos	 pénzügyi

kérdésekben	 kérje	 a	 tanácsomat,	 egy	 barátját	 is	 magával	 hozzá.	 Az	 a
barát	 elhívja	 a	 nővérét.	 Mielőtt	 észrevenném	 magam,	 újra	 vannak
ügyfeleim.	Annyi,	hogy	be	sem	tudom	préselni	őket	a	naptáramba.

Azért	 mindennap	 kiveszem	 az	 ebédidőm	 és	 Virgil	 sírjánál	 töltöm.
Nem	 nehéz	 megtalálni,	 tekintve,	 hogy	 egész	 Boone	 egyetlen	 helyre
temetkezik.	 Mindenféle	 dolgokat	 hozok	 neki,	 amiket	 szeret:
kaszinótojást,	 Sports	 Illustrated	 magazint,	 még	 Jack	 Danielst	 is.	 Utóbbit
ráöntöm	a	sírjára.	Legalább	a	gazt	kimarja.

Beszélek	 hozzá.	 Elmondom,	 hogy	 a	 lapok	 nekem	 tulajdonítják	 az
érdemet,	 amiért	 segítettem	 a	 rendőröknek	 felkutatni	 Jenna	 földi
maradványait.	 Hogy	 a	 rezervátum	 tragikus	 végzete	 újra	 kisajátítja
magának	 az	 újságok	 címoldalait.	 Hogy	 Mills	 nyomozó	 engem	 is
komolyan	gyanúsított	a	gyilkossággal,	amíg	ki	nem	derült,	hogy	Nevvie
Ruehl	 halálának	 éjszakáján	 Hollywoodban	 tartózkodtam,	 ahol	 éppen	 az
egyik	műsoromat	vettük	fel.

–	 Beszélt	 vele?	 –	 kérdezem	 egyik	 délután,	 amikor	 az	 ég 	 dagadozó
esőfelhőkkel	fenyeget.	–	Megtalálta?	Nagyon	aggódom	miatta.

Virgil	 sem	 válaszolt	 még.	 Amikor	 beszélek	 erről	 Desmonddal	 és
Lucindával,	 azt	 mondják:	 ha	 Virgil	 átkelt	 a	 határon,	 talán	 még	 nem
tanulta	 meg,	 hogy	 látogathat	 vissza	 a	 harmadik	 dimenzióba.	 Sok
energia	és	sok	összpontosítás	kell	hozzá.	Ezt	is	meg	kell	tanulni.



–	 Hiányzik	 –	 árulom	 el	 Virgilnek.	 Komolyan	 is	 gondolom.	 Voltak
kollégáim,	 akik	 úgy	 tettek,	 mintha	 kedvelnének,	 pedig 	 valójában
irigykedtek	rám;	voltak	ismerőseim,	akik	csak	azért	akartak	velem	lógni,
hogy	 bevigyem	 őket	 a	 hollywoodi	 partikra.	 Igazi	 barátom	 egy	 sem
akadt,	 olyan	meg	 végképp	 nem,	 aki	minden	 kétkedése	 ellenére	 feltétel
nélkül	elfogadott.

Legtöbbször	 egyedül	 vagyok	 a	 temetőben,	 leszámítva	 a	 gondnokot,
aki	 a	 sírokat	 gyomlálja	 és	 színes	 fejhallgatót	 hord,	 ma	 azonban	 kisebb
csődület	 támad	 a	 kerítés	 közelében.	 Látom	 az	 összegyűlt	 embereket.
Nyilván	egy	temetés.

Rájövök,	hogy	ismerem	a	sírnál	álló	egyik	embert.	Mills	nyomozó.
Azonnal	felismer.	Ennyi	előnye	van	a	rózsaszín	hajkoronának.
–	Jones	kisasszony	–	köszönt.	–	Örülök,	hogy	látom.
Elmosolyodom.
–	Én	is.	–	Ahogy	körülnézek,	már	látom,	hogy	nincsenek	olyan	sokan,

mint	gondoltam.	Egy	nő	feketében,	két	másik	rendőr,	és	a	gondnok,	aki
elegyengeti	a	kis	koporsóra	hányt	földet.

–	 Jó,	 hogy	 eljött	 –	 teszi	 hozzá.	 –	 Dr.	 Metcalf	 bizonyára	 hálás	 lesz
önnek.

Neve	 hallatán	 a	 nő	 felénk	 fordul.	 Sápadt,	 beesett	 arcát
oroszlánsörényre	 hasonlító	 vörös	 haj	 foglalja	 keretbe.	 Mintha	 Jennát
látnám,	 ezúttal	 hús-vér	 alakban,	 csak	 idősebb	 kiadásban	 és	 valamivel
több	lelki	sérüléssel.

Felém	nyújtja	a	kezét.	Az	asszony,	akit	minden	erőmmel	igyekeztem
megtalálni,	hogy	végül	ő	találjon	meg	engem.

–	 Serenity	 Jones	 vagyok	 –	 mutatkozom	 be.	 –	 Én	 találtam	 meg	 a
lányát.



ALICE

Nem	sok	minden	maradt	a	kisbabámból.
Tudom,	 hogy	 egy	 sekély	 sírba	 temetett	 test	 hajlamos	 gyorsabban
eltűnni.	Hogy	a	ragadozók	elhordják	a	testrészeket,	a	koponya	darabjait.
Hogy	 egy	 gyermek	 maradványai	 porózusak,	 több	 kollagént
tartalmaznak,	 savas	 földben	 inkább	 lebomlanak.	 Mégsem	 állok	 készen,
hogy	 szembesüljek	 ezzel:	 az	 apró	 csontokkal,	 mint	 egy	 kirakójáték
darabkáival.	Egy	gerinc.	Egy	koponya.	Egy	combcsont.	Hat	ujjperc.

A	többi	örökre	elveszett.
Őszinte	 leszek:	kis	híján	otthon	maradtam.	Rossz	előérzet	 telepedett

rám,	 az	 a	 gyötrő	 érzés,	 hogy	 belesétálok	 a	 csapdába;	 hogy	 bilincsbe
vernek,	mihelyt	 leszállok	a	repülőről	–	de	mégiscsak	a	kisbabámról	van
szó.	A	lezárásról,	amire	évek	óta	vártam.	Hogy	ne	jöttem	volna	el?

Mills	nyomozó	mindent	elrendez,	mire	iderepülök	Johannesburgból.
Elnézem,	ahogyan	Jenna	koporsója	beleereszkedik	a	föld	ásító	torkába,	és
arra	gondolok:	Ez	még	mindig	nem	az	én	lányom.

A	rövid	szertartás	után	Mills	nyomozó	megkérdezi,	hozhat-e	valamit
enni.	Megrázom	a	fejem.

–	 Fáradt	 vagyok	 –	 felelem.	 –	 Le	 akarok	 pihenni.	 –	 A	 motel	 helyett
mégis	 a	 Hartwick	 House	 felé	 veszem	 az	 irányt,	 ahol	 Thomas	 már	 tíz
esztendeje	él.

–	Thomas	Metcalfhoz	jöttem	–	közlöm	a	recepciós	nővérrel.
–	Úgy	mint…?
–	Mint	a	felesége.



Megkövülten	néz	rám.
–	Valami	gond	van?	–	kérdezem.
–	Nem	–	 tér	magához	 –,	 csak	nem	 sűrűn	 vannak	 látogatói.	Végig 	 a

folyosón,	balról	a	harmadik	ajtó.
Matricát	 ragasztottak	Thomas	ajtajára,	egy	 smiley-t.	Benyitok,	hogy

meglássam	 az	 ablaknál	 ülő	 férfit,	 akinek	 kezei	 rágörbülnek	 az	 ölében
tartogatott	könyvre.	Először	azt	hiszem,	 tévedés	 történt	–	ez	nem	 lehet
ő.	 Thomasnak	 nincs	 ősz	 haja.	 Thomas	 nem	 görnyedt,	 nem	 keskeny	 a
válla,	 és	 nem	 esett	 be	 a	 mellkasa.	 Azután	 megfordul,	 és	 a	 mosolya
átformálja,	míg	az	új	felszín	alól	elősejlik	a	férfi,	akire	emlékszem.

–	Alice!	–	szólal	meg.	–	Hol	a	csudában	voltál	eddig?
A	 kérdés	 olyan	 kéretlenül	 egyszerű,	 olyan	 nevetséges	 a	 történtek

fényében,	hogy	önkéntelenül	elmosolyodom.
–	Hát,	egy	kicsit	itt,	egy	kicsit	ott.
–	Annyi	mindent	kell	elmesélnem.	Azt	sem	tudom,	hol	kezdjem.
Mielőtt	még	belevághatna,	 az	 ajtó	újra	kinyílik,	 és	 egy	ápoló	 lép	be

rajta.
–	 Hallom,	 látogatója	 van,	 Thomas.	 Nem	 szeretnének	 kimenni	 a

társalgóba?
–	Helló	–	állok	fel,	hogy	bemutatkozzam.	–	Alice	vagyok.
–	Mondtam,	hogy	el	fog 	jönni	–	vigyorog 	önelégülten	Thomas.
Az	ápoló	a	fejét	rázza.
–	A	fene	se	gondolta.	Rengeteget	hallottam	magáról,	asszonyom.
–	Azt	hiszem,	Alice-szel	inkább	négyszemközt	beszélgetnénk	–	jelenti

ki	 Thomas,	 mire	 érzem,	 hogy	 a	 gyomrom	 görcsbe	 szorul.	 Reméltem,
hogy	 egy	 évtized	 eltompítja	 ennek	 a	 beszélgetésnek	 az	 élét,	 ha	 már
mindenképp	meg	kell	lennie,	de	talán	túlságosan	naiv	voltam.

–	Semmi	gond.	–	Az	ápoló	rám	kacsint,	ahogyan	kihátrál	a	szobából.



Ez	az	a	pillanat,	amikor	Thomas	majd	megkérdezi,	mi	történt	aznap
éjjel.	 Amikor	 onnan	 folytatjuk	 azt	 a	 szörnyű	 veszekedést,	 ahol
abbahagytuk.

–	 Thomas	 –	 dőlök	 bele	 a	 saját	 kardomba	 –,	 annyira,	 de	 annyira
sajnálom…

–	 Sajnálhatod	 is	 –	 bólint	 komolyan.	 –	 Te	 vagy	 az	 értekezés
társszerzője.	Tudom,	hogy	 a	munkád	nagyon	 fontos	 számodra,	 és	 távol
álljon	 tőlem,	 hogy	 hátráltassalak	 benne,	 de	 neked	 aztán	 mindenkinél
jobban	 tudnod	 kellene,	 mennyire	 fontos	 elsőként	 publikálni	 egy
hipotézist,	mielőtt	még	valaki	ellopja	tőled.

Hunyorogva	nézek	rá.
–	Mi?
Felém	nyújtja	a	könyvet.
–	Az	isten	szerelmére,	nagyon	vigyázz!	Ez	a	hely	tele	van	kémekkel.
Dr.	Seuss	egyik	mesekönyve.	Zöld	tojás	és	sonka.
–	Ez	az	értekezésed?	–	kérdezem.
–	Kódolva	–	suttog	Thomas.
Abban	a	reményben	 jöttem	 ide,	hogy	 találok	egy	másik	 túlélőt,	 aki

segít	 elhordozni	 életem	 legszörnyűbb	 éjszakájának	 emlékét,	 de	 csak	 a
régi	Thomast	találom,	akit	még	most	is	olyan	reménytelenül	fogva	tart
a	múlt,	hogy	képtelen	elfogadni	a	jövőt.

Talán	neki	van	igaza.
–	Tudod,	mit	csinált	ma	Jenna?	–	kérdi	Thomas.
Könnyek	szöknek	a	szemembe.
–	Mondd	el.
–	 Kivette	 a	 hűtőből	 az	 összes	 zöldséget,	 amit	 nem	 szeret,	 és	 oda

akarta	adni	az	elefántoknak.	Amikor	mondtam,	hogy	jót	tesznek	neki,	azt
felelte,	 hogy	 ez	 csak	 kísérlet,	 és	 az	 elefántok	 a	 kontrollcsoport.	 –



Elvigyorodik.	 –	 Ha	 háromévesen	 ilyen	 okos,	 milyen	 lesz	 huszonhárom
évesen?

Volt	egy	pillanat,	mielőtt	minden	tönkrement,	mielőtt	a	rezervátum
csődbe	 ment,	 és	 Thomas	 menthetetlenül	 beteg	 lett.	 Egy	 perc,	 amikor
boldogan	 éltünk.	 Amikor	 csak	 tartotta	 a	 kezében	 újszülött
gyermekünket,	 és	 szólni	 sem	 tudott.	 Amikor	 még	 szeretett	 engem	 és
szerette	őt.

–	Elképesztő	teremtés	lesz	–	felel	Thomas	saját	költői	kérdésére.
–	Igen.	–	Elcsuklik	a	hangon.	–	Az	lesz.

*

A	 motelben	 leveszem	 a	 cipőm	 és	 a	 kabátom,	 mielőtt	 lehúzom	 a
redőnyöket.	 Leülök	 a	 forgószékbe	 az	 íróasztalnál	 és	 a	 tükörre	meredek.
Egy	 békés	 arc	 nem	 ilyen.	 Egyáltalán	 nem	úgy	 érzem	magam,	 ahogyan
gondoltam,	 hogy	 fogom,	 amikor	 értesítenek	 a	 lányom	 előkerüléséről.
Most	 lenne	 itt	 az	 ideje,	 hogy	 ne	 lovagoljak	 többé	 a	 realitás	 és	 a	mi	 lett
volna	határán,	mégis	úgy	érzem,	reménytelenül	megrekedtem.

A	tévé	sötét	képernyője	gúnyt	űz	belőlem.	Nem	akarom	bekapcsolni.
Nem	 akarom	 hallani,	 ahogyan	 beszámol	 valami	 újabb	 szörnyűségről,	 a
tragédiák	végtelen	listájának	újabb	tételéről.

Megriadok,	 amikor	 kopogtatás	 hallatszik.	 Senkit	 sem	 ismerek	 a
városban.	Ez	csak	egy	dolgot	jelenthet.

Mégis	eljöttek	értem,	mert	tudják,	mit	tettem.
Eltökélten	veszek	egy	nagy	levegőt.	Nincs	gond,	felkészültem	erre.	S

bármi	 történjék,	 immár	 tudom,	hol	van	 Jenna.	A	dél-afrikai	kicsinyeket
is	 olyanokra	 hagytam,	 akik	 tudják,	 hogyan	 neveljék	 fel	 őket.	 Készen
állok.	Bármire.

Amikor	kinyitom	az	ajtót,	a	rózsaszín	hajú	nő	áll	a	küszöbön.



Vattacukor,	 leginkább	 arra	 emlékeztet.	 Jennát	 tömtem	 ilyennel,
amikor	annyira	szerette	az	édességet.	Dél-Afrikában	úgy	mondják,	spook
asem.	Szellemsóhaj.

–	Helló	–	köszön.
A	neve.	Valami	Sincerity…	Serena…
–	Serenity	vagyok.	Ma	délután	találkoztunk.
Ő	 találta	 meg	 Jenna	 maradványait.	 Meredten	 nézem,	 míg	 azon

tűnődöm,	mit	akarhat.	Talán	jutalmat?
–	 Tudom,	 azt	 mondtam,	 hogy	 én	 találtam	 meg 	 a	 lányát	 –	 kezdi,

miközben	máris	megremeg 	a	hangja	–,	de	hazudtam.
–	Mills	nyomozó	azt	mondta,	maga	vitte	be	a	fogat	a…
–	 Igen,	 de	 a	 helyzet	 az,	 hogy	 Jenna	 keresett	meg	 engem.	 Egy	 héttel

ezelőtt.	–	Habozik.	–	Médium	vagyok.
Talán	a	stressz	miatt,	hogy	láttam	a	lányom	földi	maradványait;	talán

a	felismeréstől,	hogy	Thomas	szerencsésen	megrekedt	egy	olyan	helyen,
ahol	ez	az	egész	meg	sem	történt;	talán	a	huszonnégy	órás	repülőúttól	és
az	időeltolódástól,	 amivel	még	mindig	küzdöttem;	vagy	 talán	mindezek
miatt	 egyszerre,	 de	 a	 düh	 gejzírként	 tör	 fel	 belőlem.	 Serenity	 karjára
teszem	a	kezem	és	ellököm.

–	 Hogy	 merészeli?	 Hogy	 merészel	 úgy	 tenni,	 mintha	 nem	 ma
temettem	volna	el	a	lányomat?

Hátratántorodik,	 a	 kirohanás	 teljesen	 készületlenül	 éri.	 Óriási
táskájának	tartalma	kiömlik	közénk	a	padlóra.

Térdre	rogy,	elkezdi	visszalapátolni	a	holmiját.
–	Eszembe	sem	jutna	ilyet	tenni.	Csak	azért	jöttem,	hogy	elmondjam,

Jenna	 mennyire	 szerette	 magát.	 Nem	 tudta	 magáról,	 hogy	 meghalt,
Alice.	Azt	hitte,	hogy	elhagyta	őt.

Halálosan	 veszélyes,	 amit	 ez	 a	 sarlatán	 művel.	 Tudós	 vagyok,	 nem



hihetek	ilyesmiben,	mégis	görcsbe	rándul	a	szívem.
–	Mit	akar	tőlem?	–	csattanok	fel	keserűen.	–	Pénzt?
–	 Láttam	 őt	 –	 erősködik.	 –	 Beszéltem	 vele,	 megérintettem.	 Nem

tudtam	 róla,	 hogy	 szellem,	 azt	 hittem,	 átlagos	 kamaszlány.	 Láttam,
hogyan	evett	 és	kacagott,	 láttam,	hogyan	biciklizett	 és	hallgatta	vissza
az	üzeneteit.	Éppoly	valóságosnak	tűnt	számomra,	mint	maga	most.

–	Miért	maga?	–	hallom	a	kérdésemet.	–	Miért	magát	választotta?
–	 Talán	 mert	 egyike	 vagyok	 a	 keveseknek,	 akik	 észrevették.	 A

szellemek	 szó	 szerint	 körülvesznek	 minket,	 egymással	 társalognak,
belejelentkeznek	 a	 szállodákba	 és	 esznek	 a	 McDonald’s-ban,	 vagyis
ugyanúgy	 viselkednek,	 mint	 maga	 és	 én,	 de	 látni	 csak	 azok	 láthatják
őket,	 akik	 képesek	 hinni	 bennük.	 A	 kisgyermekek.	 A	 mentálisan	 beteg
felnőttek.	 És	 a	 médiumok.	 –	 Habozik.	 –	 Azt	 hiszem,	 azért	 jött	 hozzám,
mert	én	meghallottam,	de	maradni	azért	maradt,	mert	tudta	–	még	ha	én
nem	is	–,	hogy	segíthetek	megtalálni	magát.

Elerednek	a	könnyeim.	Nem	látok	tisztán.
–	Menjen	el,	kérem.	Csak	menjen	el.
Felegyenesedik,	 mondani	 készül	 valamit,	 de	 végül	 csak	 lehajtja	 a

fejét	és	elindul	a	folyosón.
Lenézek	 a	 padlóra.	 Meglátom	 a	 kis	 papírdarabot,	 ami	 a	 táskájából

esett	ki,	hogy	véletlenül	hátrahagyja.
Be	 kellene	 zárnom	 ezt	 az	 ajtót.	 Vissza	 kellene	 vonulnom.	 Mégis

lehajolok	és	felveszem	a	parányi	origami-elefántot.
–	Honnan	szerezte	ezt?	–	suttogom.
Serenity	 megtorpan.	 Felém	 fordul,	 hogy	 lássa,	 mit	 tartok	 a

kezemben.
–	A	lányától.
A	 tudomány	 98	 százalékban	mérhető	 jelenségekből	 áll.	 Kifulladásig



kutathatjuk	 ezeket:	 addig 	 figyelhetjük	 az	 ismétlődő,	 önkirekesztő	 vagy
éppen	 agresszív	 viselkedésformákat,	 amíg	 belekékülünk,	 majd
összevethetjük	 őket	 a	 traumák	 kísérőjelenségeivel,	 de	 sosem	 fogjuk
megmagyarázni,	 miért	 hagyja	 egy	 elefánt	 a	 kedvenc	 gumiabroncsát	 a
legjobb	barátja	sírjánál,	s	hogy	végül	mi	veszi	rá	az	anyát	a	halott	borjú
elhagyására.	 A	 tudománynak	 ez	 a	 2	 százaléka	 nem	 mérhető	 vagy
értelmezhető,	ám	ettől	még	nagyon	is	létezik.

–	Mit	mondott	még	Jenna?	–	kérdezem.
Serenity	lassan	tesz	felém	egy	lépést.
–	 Rengeteg	 mindent.	 Hogy	 maga	 Botswanában	 dolgozott.	 Hogy

egyforma	 tornacipőt	 viseltek.	Hogy	magával	 vitte	 az	 elefántok	közé,	 és
ez	mennyire	dühítette	az	apját.	Hogy	sosem	szűnt	meg	magát	keresni.

–	 Értem.	 –	 Lehunyom	 a	 szemem.	 –	 Azt	 is	 elmondta,	 hogy	 gyilkos
vagyok?

*

Mire	Gideonnal	elértük	a	házat,	az	ajtó	tárva-nyitva	állt,	és	Jenna	eltűnt.	Nem
kaptam	levegőt,	nem	tudtam	gondolkodni.

Berontottam	 az	 irodába,	 hátha	 ott	 van	 a	 kisbabám,	 de	 egyedül	 találtam
Thomast,	fejével	a	karján,	körötte	a	konfettiként	szétszórt	pirulákkal,	mellette	a
félig	üres	whiskysüveggel.

Megkönnyebbülésemet,	 hogy	 eszméletlen	 és	 nem	 veszélyezteti	 a	 lányomat,
gyorsan	 feledtette	a	 tény,	hogy	még	mindig	nem	 tudtam,	hol	van	 Jenna.	Ahogy
egyszer	 már	 megtörtént:	 felébredt	 és	 nem	 talált	 maga	 mellett.	 A	 legszörnyűbb
rémálma	egybemosódott	az	enyémmel.

Gideon	találta	ki,	mit	csináljunk,	én	nem	tudtam	tisztán	gondolkodni.	Rádión
kereste	 Nevvie-t,	 aki	 ilyenkor	 körbejárt	 ellenőrizni,	 majd	 amikor	 nem	 felelt,
különváltunk.	 Ő	 az	 ázsiai	 istálló	 felé	 indult,	 én	 az	 afrikai	 körletbe.	 Déjà	 vu



érzésem	 támadt:	 a	 körülmények	 annyira	 emlékeztettek	 Jenna	 legutóbbi
eltűnésére,	 hogy	 meg	 sem	 lepődtem,	 amikor	 megláttam	 Nevvie-t	 az	 afrikai
kerítésen	belül.	Magánál	van	a	kisbabám?,	kiáltottam.

Koromsötét	felhők	siklottak	a	hold	előtt,	csak	néha	villant	fel	egy-egy	ezüstös
és	 ötletszerű	 kép,	 mintha	 némafilmet	 néznék,	 amelynek	 kockái	 nem	 illenek
egymáshoz.	 Mégis	 láttam,	 hogyan	 dermedt	 meg,	 amikor	 a	 kisbaba	 szót
kimondtam.	 Hogyan	 ívelt	 a	 szája	 pengeéles	 mosolyra.	 Milyen	 érzés,	 kérdezte,
elveszíteni	a	lányodat?

Vadul	forgattam	a	fejem,	de	a	sötétben	egy	méterre	is	alig	láttam	el.	Jenna!,
sikoltottam,	de	nem	kaptam	választ.

Megragadtam	 Nevvie-t.	 Mondd	 meg,	 mit	 műveltél	 vele!	 Próbáltam
kirázni	belőle	a	választ.	Ő	végig	csak	mosolygott	és	mosolygott.

Erős	 volt,	 de	 végül	 a	 nyakára	 kulcsoltam	 az	 ujjaimat.	 Mondd	 meg ,
ordítottam	rá.	Zihált,	tekergett	a	kezeim	között.	Ha	nappal	veszélyes	volt	idekint
az	elefántok	által	kiásott	gödrök	miatt,	a	hely	éjszaka	felért	egy	aknamezővel,	de
ez	sem	érdekelt.	Választ	akartam.

Előrebotladoztunk,	aztán	hátra.	Egyszer	csak	felbuktam	valamiben.
A	földön	ott	feküdt	Jenna	apró,	véres	teste.
A	hang,	amit	a	szív	ver,	amikor	megszakad,	nyers	és	vadállati.	A	gyötrelem,

akár	a	zuhatag.
Milyen	érzés	elveszíteni	a	lányodat?
Düh	 áradt	 kifelé	 a	 pórusaimból,	 villámlott	 végig	 az	 ereimen,	 emelt	 fel	 a

földről,	hogy	Nevvie-re	vessem	magam.	Mit	tettél	vele?,	sikoltottam	még	akkor
is,	amikor	magamban	némán	azt	gondoltam:	Nem.	Én	tettem.

Nevvie	 erősebb	 volt	 nálam.	 Az	 életéért	 küzdött,	 én	 meg	 a	 halott
gyermekemért.	Belezuhantunk	egy	régi	gödörbe.	Próbáltam	megragadni	Nevvie-t,
bármit,	mielőtt	a	világ	elsötétült.

Ami	közvetlen	ezután	 történt,	abból	 semmire	 sem	emlékszem.	Pedig	 Isten	a



tanúm	rá,	hogy	próbáltam	felidézni	az	elmúlt	tíz	év	minden	egyes	napján.
Amikor	magamhoz	tértem,	még	sötét	volt	odakint	és	lüktetett	a	fejem.	Vértől

ragadt	az	arcom,	a	tarkóm.	Kimásztam	a	gödörből,	amibe	belezuhantam,	ahhoz	is
kábán,	hogy	felálljak.	Négykézláb	próbáltam	magamhoz	térni.

Nevvie	üres	tekintettel,	szétnyílt	koponyával	nézett	fel	rám.
És	a	gyermekem	holtteste	eltűnt.
Nem!,	kiáltoztam,	ahogy	elhátráltam,	a	fejemet	ráztam	és	próbáltam	kiverni

belőle	 az	 üres	 helyet,	 ahol	 korábban	 Jenna	 feküdt.	 Talpra	 vergődtem,	 és	 csak
rohantam.	Rohantam,	mert	kétszer	 is	elveszítettem	a	 lányomat.	Rohantam,	mert
nem	 emlékeztem,	 hogy	 én	 öltem-e	 meg	 Nevvie	 Ruehlt.	 Rohantam,	 mígnem	 az
egész	világ	a	feje	tetejére	állt,	és	a	kórházban	ébredtem	fel.

*

–	A	nővértől	 tudtam	meg,	hogy	Nevvie	meghalt	és	 Jennának	nyoma
veszett	 –	 mesélem	 Serenitynek,	 aki	 a	 forgószékben	 ül,	 míg	 én	 az	 ágy
szélén	 kuksolok.	 –	 Nem	 tudtam,	 mit	 csináljak.	 Láttam	 a	 lányom
holttestét,	 de	 senkinek	 sem	 mondhattam	 el,	 mert	 akkor	 megtudták
volna,	 hogy	 én	 öltem	meg	 Nevvie-t,	 és	 letartóztatnak.	 Eszembe	 jutott,
hogy	talán	Gideon	találta	meg	és	vitte	el	Jennát,	de	akkor	azt	is	láthatta,
ahogy	 megöltem	 Nevvie-t.	 Nem	 tudtam,	 nem	 hívta-e	 ki	 máris	 a
rendőröket…

–	De	hát	nem	maga	ölte	meg.	Nevvie-t	agyontaposták.
–	Utána.
–	Bezuhanhatott	a	gödörbe,	ahogy	maga,	beverhette	a	 fejét.	De	még

ha	maga	miatt	is	történt	volna,	a	rendőrök	biztos	megértik.
–	 Csak	 amíg	 ki	 nem	 derítik,	 hogy	 viszonyom	 volt	 Gideonnal.	 Ha

pedig 	 erről	 hazudtam,	 hazudhattam	 minden	 másról	 is.	 –	 Lenézek	 az
ölemre.	 –	 Pánikba	 estem.	 Ostobaság	 volt	 elszökni,	 de	megtettem.	 Csak



tisztán	 akartam	 látni,	 amíg	 kitalálom,	 mihez	 kezdjek,	 de	 másra	 sem
tudtam	 gondolni,	 csak	 hogy	 mekkora	 árat	 fizettem	 az	 önzésemért:	 A
kisbabám.	Gideon.	Thomas.	A	rezervátum.	Jenna.

Anya?
A	tekintetem	elsiklik	Serenity	Jones	arca	mellett,	az	íróasztal	mögött

álló	 tükör	 felé,	 de	 a	 negyvenesforma,	 rózsaszín	 hajú	 és	 túl	 sok	 festéket
viselő	nő	helyett	egy	fiatal	lány	tükörképét	látom.

Én	vagyok	az,	mondja.
Visszafojtom	a	lélegzetem.
–	Jenna?
Diadalmas	mosoly	árad	szét	az	arcán.	Én	tudtam.	Tudtam,	hogy	élsz.
Csak	ennyi	kell,	hogy	bevalljam,	miért	 szöktem	el	akkor	éjjel,	miért

szökhettem	el	egyáltalán.
–	Én	tudtam,	hogy	te	nem	–	suttogom.
Miért	mentél	el?
Könnyek	szöknek	a	szemembe.
–	Akkor	éjjel	láttalak	a	földön	fekve…	és	tudtam,	hogy	vége.	Másként

sosem	 mentem	 volna	 el,	 egy	 örökkévalóságon	 át	 kutattam	 volna,	 de
elkéstem.	 Téged	már	 nem	menthettelek	meg,	 ezért	magam	 próbáltam
menteni.

Azt	hittem,	nem	szerettél.
–	 Szerettelek	 –	 zokogok	 fel.	 –	 Annyira,	 annyira	 szerettelek,	 de

mégsem	eléggé.
Az	 íróasztal	 mögötti	 tükörben,	 háttal	 a	 forgószéknek,	 amiben

Serenity	 ül,	 kikristályosodik	 a	 kép.	 Látom	 a	 vörös	 kontyot.	 Az	 ujjatlan
felsőt.

Elfordítom	a	székét,	hogy	ő	is	szembenézzen	a	tükörrel.
A	 homloka	 széles,	 az	 álla	 hegyes,	 akárcsak	 Thomasé.	 Az	 arca	 tele	 a



szeplőkkel,	 amelyek	 úgy	 megkeserítették	 az	 életemet	 a	 Vassaron.	 A
szeme	éppen	olyan	árnyalatú	és	formájú,	mint	az	enyém.

Gyönyörű	teremtés	lett	belőle.
Anya,	hallom	a	hangját,	nem	is	szerethettél	volna	jobban.	Itt	tartottál,	amíg

rád	találtam.
Ilyen	egyszerű	lenne?	A	szeretet	talán	nem	a	nagylelkű	gesztusok	és

üres	 ígéretek	 sora,	 amiket	 úgyis	 megszegünk,	 hanem	 a	 megbocsátás
papírszalagja	–	morzsákként	 szétszórt	emlékek,	amelyek	visszavezetnek
ahhoz,	aki	csak	ránk	vár?

Nem	a	te	hibád.
Ekkor	 omlok	 magamba.	 Amíg	 ki	 nem	 mondja,	 nem	 is	 tudom,

mekkora	szükségem	volt	rá,	hogy	halljam.
Megvárhatlak	ideát,	teszi	hozzá	a	kislányom.
A	tükrön	át	belenézek	a	szemébe.
–	Ne!	Már	 épp	 eleget	 vártál.	 Szeretlek,	 Jenna.	Mindig 	 szerettelek	 és

mindig 	 is	 szeretni	 foglak.	 Csak	 mert	 elhagysz	 valakit,	 attól	 még	 nem
mondasz	 le	 róla.	 Még	 ha	 nem	 is	 láthattalak,	 valahol	 mélyen	 mindig
tudtam,	hogy	itt	vagy.	S	ha	nem	láthatlak	többet	–	csuklik	el	a	hangom
–,	akkor	is	tudni	fogom.

Amint	 ezt	 kimondom,	 nem	 látom	 többé	 az	 arcát,	 csak	 Serenity
tükörképét	az	enyém	mellett.	Rémültnek,	üresnek	tűnik.

Serenity	 nem	 engem	 néz.	 A	 tükör	 távoli	 horizontjára	 mered,	 ahol
Jenna	 most	 kajlán	 és	 esetlenül	 elindul;	 teste	 csupa	 szeglet	 és	 csont,
amibe	 már	 sosem	 fog	 belenőni.	 Ahogy	 egyre	 kisebb	 és	 kisebb	 lesz,
ráébredek,	hogy	nem	tőlem	távolodik,	hanem	valaki	felé	tart.

Nem	 ismerem	az	embert,	 aki	 vár	 rá.	Rövid	a	haja	 és	kék	 flanelinget
visel.	Nem	Gideon.	Még	sosem	találkoztam	vele,	de	amikor	köszöntésre
emeli	a	kezét,	Jenna	izgatottan	integet	neki	vissza.



Annál	 inkább	 felismerem	 a	 mögöttük	 álló	 elefántot.	 Jenna	 megáll
Maura	előtt,	aki	ormányával	körbefonja	az	én	kicsimet,	és	magához	öleli,
ahogyan	én	nem	tudom,	mielőtt	mind	elfordulnak	és	útnak	indulnak.

Nézem	őket.	Tágra	nyílt	szemmel,	amíg	el	nem	tűnnek.



JENNA

Néha	visszajövök	és	meglátogatom.
A	köztes	időben	megyek,	amikor	nincs	sem	éjszaka,	sem	nappal.	Mindig
felébred	rá.	Mesél	nekem	az	árvákról,	akiket	befogad	a	menhelyre.	Mesél
a	beszédről,	amit	múlt	héten	tartott	a	vadvédelmi	szolgálatnál.	Beszél	a
borjúról,	aki	összebarátkozott	egy	kiskutyával,	ahogyan	Syrah	Gertie-vel.

Úgy	gondolok	ezekre,	mint	kimaradt	esti	mesékre.
A	 kedvencem	 egy	 igaz	 történet	 arról	 a	 dél-afrikai	 férfiról,	 akit

elefántsuttogónak	 neveztek.	 Valójában	 Lawrence	 Anthonynak	 hívták,	 s
akárcsak	 az	 anyám,	 ő	 sem	mondott	 le	 soha	 az	 elefántokról.	 Amikor	 két
különösen	 vad	 csordát	 kilövésre	 jelöltek	 ki	 az	 általuk	 okozott	 sok	 kár
miatt,	megmentette	és	a	saját	vadrezervátumába	szállíttatta	az	állatokat.

Amikor	Lawrence	Anthony	meghalt,	a	két	csorda	több	mint	fél	napig
vándorolt,	 átkelt	 egész	 Zuluföldön,	 csak	 hogy	 megálljon	 a	 birtokának
kerítésénél.	 Akkor	 már	 másfél	 éve	 a	 hely	 közelében	 sem	 jártak.	 Az
elefántok	két	napig 	maradtak	és	némán	lerótták	a	kegyeletüket.

Senki	sem	képes	megmagyarázni,	honnan	tudták	az	elefántok,	hogy
Anthony	meghalt.

Én	tudom	a	választ.
Ha	 olyasvalakire	 gondolunk,	 akit	 szerettünk	 és	 elvesztettünk,	 újra

együtt	lehetünk	vele.
A	többi	nem	számít.



A	SZERZŐ	JEGYZETE

Noha	ez	a	könyv	fikció,	a	világszerte	nyomorúságos	körülmények	között
élő	 elefántok	 helyzete	 sajnos	 nem	 az.	 Ahogy	 az	 elefántcsont-piac
terjeszkedik,	 úgy	 szaporodnak	 az	 orvvadászok	 is,	 elsősorban	 az	 afrikai
szegénység	 és	 az	 ázsiai	 kereslet	 fellendülése	 miatt.	 Kenyában,
Kamerunban	 és	 Zimbabwéban,	 a	 Közép-Afrikai	 Köztársaságban,
Botswanában,	Tanzániában	és	Szudánban	egyaránt	találunk	dokumentált
eseteket.	 Azt	 mondják,	 Joseph	 Kony	 a	 Kongói	 Demokratikus
Köztársaságból	 beszerzett	 elefántcsont	 törvénytelen	 kereskedelméből
finanszírozta	 ugandai	 gerillaseregét.	 A	 legtöbb	 illegális	 rakomány	 a
jóformán	 ellenőrizetlen	 határszakaszokon	 át	 juthat	 Kenya	 és	 Nigéria
kikötőibe,	 onnan	 pedig 	 Tajvanra,	 Thaiföldre	 és	 Kínába.	 Jóllehet	 a	 kínai
hivatalnokok	 állításuk	 szerint	 betiltották	 az	 elefántcsontból	 készült
termékek	 kereskedelmét,	 a	 hongkongi	 hatóságok	 nemrégiben	 két
Tanzániából	 származó	 illegális	 elefántcsont-rakományt	 foglaltak	 le,
összesen	több	mint	kétmillió	dollár	értékben.	E	sorok	keletkezése	idején
is	 arról	 olvashatunk,	 hogy	 Zimbabwéban	 nemrégiben	 negyvenegy
elefántot	 öltek	 meg	 (ciánnal	 megmérgezték	 az	 ivóhelyüket),	 hogy
ezáltal	120000	dollár	értékű	elefántcsontra	tegyenek	szert.

Az	 orvvadászok	 fokozott	 jelenlétéről	 az	 elefántpopuláció	 nemi
arányainak	 felborulása	 is	 árulkodik.	 Ötvenéves	 korban	 egy	 hím	 elefánt
agyara	több	mint	hétszer	annyit	nyom,	mint	egy	nőstényé,	ezért	mindig
az	 elefántbikák	 az	 elsődleges	 célpontok,	 az	 orrvadászok	 csak	 utánuk



hajtanak	 rá	 a	 tehenekre.	Közülük	 a	mátriárka	 a	 legnagyobb,	 gyakorta	 a
legnagyobb	 agyarral,	 ha	 pedig 	 a	 vezérnőstény	 meghal,	 sosem	 ő	 az
egyetlen	áldozat	–	számolni	kell	a	hátramaradt	borjakkal	 is.	 Joyce	Poole
és	 Iaian	 Douglas-Hamilton	 sok	 más	 szakértővel	 együtt	 a	 terepen
dolgozott,	és	azt	a	célt	tűzte	ki	maga	elé,	hogy	megálljt	parancsoljon	az
orvvadászoknak	 és	 ráirányítsa	 a	 figyelmet	 a	 törvénytelen	 elefántcsont-
kereskedelem	hatásaira,	így	az	elefánttársadalom	széthullására.	Van	egy
szám,	 ami	 mindennél	 riasztóbb.	 A	 jelenlegi	 ütemben,	 amikor	 minden
évben	38000	elefántot	ölnek	meg	Afrikában,	ez	az	állatfaj	húsz	éven	belül
teljesen	eltűnhet	a	kontinensről.

S	még	csak	nem	is	az	orvvadászok	jelentik	az	egyetlen	fenyegetést	az
elefántokra	 nézve.	 Az	 egyedeket	 nagy	 számban	 fogják	 be	 eladásra,	 a
szafarik,	 állatkertek	 és	 cirkuszok	 számára,	 míg	 az	 1990-es	 években,
amikor	 az	 elefántnépesség	 túl	 nagyra	 nőtt,	 módszeresen	 ritkították	 is
őket.	 Helikopterekről	 egész	 családokat	 lőttek	 ki	 egy	 S-Choline-nak
nevezett	 szerrel,	 amitől	 csak	 mozgásképtelenné	 váltak,	 de	 nem
veszítették	 el	 az	 eszméletüket	 –	 vagyis	 mindvégig 	 a	 tudatuknál
maradtak,	 amíg	 az	 emberek	 leszálltak	 és	módszeresen	 végighaladtak	 a
csordán,	 hogy	 egyenként	 lepuffantsák	 a	 társaikat.	 Idővel	 a	 vadászok
felismerték,	hogy	a	borjak	nem	hagyják	el	az	anyjuk	tetemét,	ezért	csak
kikötötték	 őket	 a	 holttestekhez,	 amíg	 a	 vadászok	 készen	 nem	 álltak	 az
átszállításra.	Némelyiküket	cirkuszoknak	és	állatkerteknek	adták	el.

Ezek	azok	az	elefántok,	akik	kivételesen	szerencsés	helyzetben	életük
vége	felé	olyan	helyekre	kerülhetnek,	mint	a	Tennessee-i	Hohenwaldban
található	 Elefántrezervátum.	 Noha	 Alice	 Metcalf	 New	 England
Rezervátuma	 sosem	 létezett,	 Tennessee-i	 társa	 szerencsére	 igen	 –
olyannyira,	hogy	könyvem	képzeletbeli	elefántjai	mind	a	rezervátumban
élő	 állatok	 valóságos	 és	 szívszorító	 történetein	 alapulnak.	 Akárcsak	 a



könyvben	 szereplő	 Syrah-nak,	 Tarának	 is	 volt	 egy	 állandó	 kutyatársa.
Wanda	 ihletője,	 Sissy	 túlélt	 egy	 nagy	 árvizet.	 Lilly	 alakja	 Shirley-én
alapul,	aki	átvészelt	egy	hajótüzet	és	egy	súlyos	lábtörést,	bár	ez	utóbbi
miatt	máig 	esetlenül	mozog.	Olive	és	Dionne,	akik	együtt	szerepelnek	a
könyvben,	az	elválaszthatatlan	Misty	és	Dulary	irodalmi	álnevei.	Hester,
a	 kiszámíthatatlan	 afrikai	 elefánt	 előképe	 Flora,	 aki	 egy	 zimbabwei
mustra	 nyomán	maradt	 árván.	 Ők	 a	 szerencsések	 –	 lakói	 annak	 az	 alig
maroknyi	rezervátumnak,	amely	azért	jött	létre,	hogy	az	elefántok,	akik
fogságban	 dolgozták	 végig 	 életüket,	 élvezhessék	 a	 békés	 öregkort.
Példájuk	 csupán	 kis	 ízelítő	 annak	 a	 számtalan	 elefántnak	 a	 gyászos
sorsából,	 akiket	 ma	 is	 embertelen	 körülmények	 között	 tartanak	 a
cirkuszokban	és	állatkertekben.

Arra	 biztatnék	 minden	 állatszerető	 embert,	 hogy	 látogasson	 el	 a
hohenwaldi	Elefántrezervátum	www.elephants.com	címen	megtalálható
honlapjára.	 Amellett,	 hogy	 az	 „elekamerák”	 élő	 képet	 közvetítenek
(vigyázat,	könnyen	a	munkánk	rovására	mehet,	ha	rájuk	kapcsolódunk),
örökbe	 is	 fogadhatunk	 egy	 elefántot,	 vagy	 adományokat	 küldhetünk	 és
hozzájárulhatunk	 az	 elefántok	 etetéséhez.	 Jelentéktelen	 adomány	 nem
létezik,	minden	segítséget	nagyra	értékelnek.

Azoknak,	 akik	 többet	 szeretnének	 tudni	 az	orvvadászatról	 és/vagy	a
vadon	 élő	 elefántokról	 –	 esetleg	 támogatni	 is	 kívánják	 azokat,	 akik	 a
nemzetközi	 szabályozás	 szigorításáért	 küzdenek	 –,	 az	 alábbi	 oldalakat
ajánlom:

www.elephantvoices.com
www.tusk.org
www.savetheelephants.org

Végezetül	 szeretném	 felsorolni	 azokat	 a	 forrásmunkákat,	 amelyeket
regényem	megírása	során	a	leghasznosabbaknak	találtam:

http://www.elephants.com


Chip	Coffey:	Growing	Up	Psychic
Dame	Daphne	Sheldrick:	Love,	Life	&	Elephants
Caitlin	O’Connell:	The	Elephant’s	Secret	Sense
G.	A.	Bradshaw:	Elephants	On	The	Edge
Jeffrey	Moussaieff	Masson:	When	Elephants	Weep
Iain	Douglas-Hamilton:	Among	The	Elephants
Lawrence	Anthony:	The	Elephant	Whisperer
Cynthia	Moss:	Elephant	Memories
Joyce	Poole:	Coming	Of	Age	With	Elephants
Barbara	J.	King:	How	Animals	Grieve
The	Amboseli	Elephants,	szerk.	Cynthia	Moss	és	mások.

Továbbá	tucatnyi	 tudományos	értekezést	sorolhatnék	még	 ide	olyan
kutatók	 tollából,	 akik	 ma	 is	 az	 elefántokat	 és	 társadalmukat
tanulmányozzák.

Könyvem	 születése	 közben	 sokszor	 úgy	 éreztem,	 hogy	 az	 elefántok
messze	 fejlettebbek	 az	 embereknél,	 főként	 amikor	 gyászolási
szokásaikról,	anyai	áldozatkészségükről	és	emlékezetükről	olvastam.	Ha
bármi	jó	származik	e	regényből,	remélhetőleg	az	a	felismerés	lesz,	hogy
ezek	 a	 csodálatos	 állatok	 kivételes	 értelmi	 és	 érzelmi	 képességek
birtokosai.	Megóvásuk	mindnyájunk	közös	feladata.

Jodi	Picoult,	2013.	szeptember



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Egész	 csorda	 kell	 egy	 elefántborjú	 felneveléséhez	 –	 hasonlóképpen	 sok
ember	kell,	amíg	egy	könyv	olvasható	állapotba	kerül.	Sokkal	 tartozom
minden	 olyan	 „anyának”,	 akik	 szerető	 és	 féltő	 gonddal	 terelgette
könyvemet	a	megjelenés	felé.

Köszönet	Milli	Knudsennek	és	Martha	Bashford	helyettes	manhattani
államügyésznek	 a	 régi	 ügyekkel	 kapcsolatos	 információkért;	 John
Grassel	 nyomozónak,	 a	 Rhode	 Island-i	 állami	 rendőrség	 őrmesterének,
amiért	beavatott	a	nyomozói	munka	műhelytitkaiba,	és	mindig 	válaszolt
lázas	 kérdezősködésemre.	 Köszönet	 Ellen	 Wilbernek	 a	 sport	 tárgyú
ismeretekért,	és	Betty	Martinnak,	amiért	mindent	tud	–	egyebek	közt	–	a
gombákról.	 Köszönet	 Jason	 Hawkes-nak,	 akivel	 jóval	 korábban
összebarátkoztunk,	 mint	 hogy	 tévésztár	 lett,	 és	 aki	 bemutatott	 Chip
Coffey-nak	 –	 e	 rendkívül	 tehetséges	 médiumnak,	 akik	 ámulatba	 ejtett
meglátásaival,	 megosztotta	 velem	 saját	 tapasztalatait,	 és	 segített
megérteni	 Serenity	 gondolkodásmódját.	 Minden	 hitetlennek	 üzenem:
Chip	társaságában	egy	óra	is	elég 	ahhoz,	hogy	átértékeljük	a	dolgokat.

A	 Tennessee	 Rezervátum	 valóságos	 hely	 Hohenwaldban	 –	 2700
holdnyi	menhely	olyan	afrikai	és	ázsiai	elefántoknak,	akik	egész	életüket
fogságban	 töltötték.	 Nagyon	 hálás	 vagyok,	 amiért	 beengedtek	 ide,	 és
láthattam	azt	az	áldozatos	munkát,	amellyel	az	 itt	élő	állatok	testi-lelki
sebeit	 gyógyítgatják.	 Sok	 emberrel	 beszéltem,	 akik	 korábban	 itt
dolgoztak	vagy	még	ma	 is	ezt	 teszik:	 Jill	Moore-ral,	Angela	Spivey-val,



Scott	 Blais-vel	 és	 tucatnyi	 jelenlegi	 gondozóval.	 Köszönöm,	hogy	 valós
alapokra	 helyezték	 művemet,	 de	 még	 inkább	 köszönöm	 azt	 a	 munkát,
amit	ma	is	végeznek.

Köszönet	Anika	Ebrahim	dél-afrikai	kiadómnak,	akinek	a	szeme	sem
rebbent,	 amikor	 közöltem	 vele,	 hogy	 egy	 elefántszakértőre	 van
szükségem.	Köszönet	Jeanetta	Seliernek,	aki	vezető	tudósként	dolgozik	a
Dél-Afrikai	 Nemzeti	 Biodiverzitási	 Intézet	 alkalmazott	 biodiverzitási
kutatórészlegén,	 amiért	 tárháza	 volt	 a	 vadon	 élő	 elefántokkal
kapcsolatos	 tényeknek,	 megismertetett	 a	 botswanai	 Tuli	 Nemzeti	 Park
csordáival,	 és	 ellenőrizte	 könyvem	hitelességét.	Hálás	 vagyok	Meredith
Ogilvie-Thompsonnak	 a	 TUSK-tól,	 amiért	 bemutatott	 Joyce	 Poole-nak,
aki,	ha	létezik	ilyen,	az	elefántkutatás	és	-védelem	világának	rocksztárja.
Igazán	felvillanyozó	élmény	közvetlenül	szót	váltani	azzal	a	tudóssal,	aki
az	elefántok	magatartásával	kapcsolatos	legismertebb	művek	szerzője.

Köszönetet	 kell	 mondani	 a	 Vassar	 pszichológiai	 tanszékén	 tanító
Abigail	 Bairdnek,	 amiért	 született	 „kopóként”	 segített	 a
nyomozómunkában,	miközben	számomra	 is	érthető	nyelvre	 fordította	a
kognitív	 képességekkel	 és	 emlékezettel	 kapcsolatos	 tudományos
értekezéseket	 –	 nincs	 senki,	 akivel	 szívesebben	 raknék	 ki	 egy
elefántcsontvázat.	 Szintén	 a	 botswanai	 brigádból:	 köszönet	 lányomnak,
Samantha	 van	 Leernek,	 a	 „kopócskának”,	 amiért	 teljesítette	 minden
parancsomat,	 és	 több	 mint	 1000	 fényképpel	 támogatta	 meg	 a
kutatómunkát;	 köszönöm	 a	 Bruce	 névre	 keresztelt	 szőrös	 kék
kormányvédőjét,	 és	 hogy	 nadrágja	 feneketlen	 zsebeiből	 mindig
elővarázsolta	 azt,	 aki	 kellett.	 A	 vadonban	 az	 elefántanya	 és	 lánya	 egész
életében	 szoros	 közelségben	 marad.	 Remélem,	 én	 is	 ilyen	 szerencsés
leszek.

Ez	 a	 könyv	 egy	 új	 együttműködés	 kezdete	 a	 Ballantine



Books/Random	 House	 kiadóval.	 Nagy	 megtiszteltetés	 egy	 ilyen
rendkívüli	 csapat	 részének	 lenni,	 amely	 a	 színfalak	 mögött	 egy	 teljes
éven	át	kirobbanó	lelkesedéssel	dolgozott	könyvemen.	Külön	köszönetet
érdemel	Gina	Centrello,	Libby	McGuire,	Kim	Hovey,	Debbie	Aroff,	Sanyu
Dillon,	 Rachel	 Kind,	 Denise	 Cronin,	 Scott	 Shannon,	 Matthew	 Schwartz,
Joey	 McGarvey,	 Abbey	 Cory,	 Theresa	 Zoro	 és	 Paolo	 Pepe,	 miként	 e
rettenthetetlen	 hadsereg	 soktucatnyi	 más	 katonája	 is.	 Lelkesedésük	 és
kreativitásuk	 naponta	 elképeszt;	 kár,	 hogy	 nem	 lehet	 minden	 szerző
ilyen	 szerencsés.	 Köszönet	 a	 PR-álomcsapatnak:	 Camille	 McDuffie-nak,
Kathleen	Zrelaknak	és	Susan	Corcorannak.	Legjobb.	Csajok.	Örökre.

Új	szerkesztővel	dolgozni	kicsit	olyan,	mint	az	ortodox	zsidó	esküvő:
ha	 az	 ember	másokra	 bízza	 a	 párja	 kiválasztását,	 nem	 igazán	 tudhatja,
mit	kap,	amíg	fel	nem	lebbenti	a	fátylat.	Nos,	 Jennifer	Hershey	–	a	fenti
értelemben	 is	 –	 kivételes	 szerkesztő:	 empátiája,	 eleganciája	 és
intelligenciája	 fénylik	 ki	 minden	 megjegyzéséből,	 javaslatából.	 Azt
hiszem,	 Jen	vére-verítéke	 legalább	annyira	átüt	 e	kötet	 lapjain,	mint	 az
enyém.

Laura	 Gross	 –	 mit	 mondhatnék	 azon	 túl,	 hogy	 a	 támogatásod	 és
állhatatosságod	nélkül	az	életem	sosem	lehetne	ilyen?	Imádlak.

Ajánlom	 e	 könyvet	 édesanyámnak,	 Jane	 Picoult-nak,	 aki	 az	 első
olvasóm	 volt	 negyven	 évvel	 ezelőtt	 és	 az	 első	 olvasóm	ma	 is.	 Kettőnk
kapcsolata	és	szeretete	nélkül	soha	nem	írhattam	volna	Jennáról.

Végezetül	 köszönöm	 családom	 többi	 tagjának:	 Kyle-nak,	 Jake-nek,
Sammynek	 (még	 egyszer)	 és	 Timnek.	 Ez	 a	 könyv	 arról	 szól,	 hogyan
tartsuk	meg	azokat,	akiket	szeretünk.	Nektek	köszönhetően	tudom,	hogy
ez	a	legfontosabb	a	világon.



{1}	Dan	Chiasson:	Natural	History.	The	Elephant	–	részlet.	Babits	Péter	fordí -
tása.	–	A	szerk.
{2}	Jelentése	itt:	ingyen.	–	A	szerk.
{3}	 Az	 angolban	 a	 china	 kifejezés	 egyaránt	 jelölhet	 porcelánt	 és	 magát
Kínát,	 a	 különbség	 csak	 annyi,	 hogy	 nagy-	 vagy	 kisbetűvel	 írják.	 –	 A
szerk.
{4}	Örmény	származású	amerikai	család.	Az	első	híres	Kardashian	Robert
volt,	 aki	 O.	 J.	 Simpson	 védőügyvédje	 volt.	 Gyermekei	 jól	 használták
apjuk	 hírnevét:	 a	 lányok	 modellek	 és	 üzletasszonyok	 lettek,	 saját
televíziós	show-juk,	divat-	és	kozmetikai	márkájuk	is	van.	–	A	szerk.
{5}	 A	 Csillagok	 háborúja-saga	 egyik	 fontos	 fejvadász	 mellékszereplője,	 az
USA-ban	nagy	kultusza	van.	–	A	szerk.
{6}	Az	 USA-ban	 1966	 és	 1971	 között	 futott	 nagy	 sikerű	 horrorvíg játék-
sorozat.	 2012-ben	 egész	 estés	 filmet	 is	 rendezett	 belőle	 Tim	Burton,	 a
főszerepben	 Johny	 Deppel,	 Michelle	 Pfeifferrel	 és	 Helena	 Bonham
Carterrel.	–	A	szerk.
{7}	 Amerikai	 reality-sorozat,	 amelyben	 egy	 pittsburghi	 stúdióban
amatőrökből	faragnak	profi	táncosokat.	–	A	szerk.
{8}	Utalás	a	McDonald’s	szlogenjére.	–	A	szerk.
{9}	Utalás	L.	Frank	Baum	meseregényére,	az	Óz,	a	csodák	csodájára.	–	A	szerk.
{10}	New	Orleans	állatkertje,	amely	az	azonos	nevű	kutatási	központnak	is
helyet	ad.	–	A	szerk.
{11}	 Ezek	 az	 egysejtű	 élőlények	 fizikai	 kontaktus,	 stressz	 hatására
világítanak,	 de	 vannak	 olyan	 élőlények	 is,	 amelyek	 a	 testükben	 lezajló
kémiai	 folyamatok	 miatt	 bocsátanak	 ki	 fényt.	 Az	 egyik	 legismertebb
ilyen	a	szentjánosbogár.	–	A	szerk.
{12}	 Utalás	 a	 népszerű,	 1981	 és	 1988	 között	 játszott	 amerikai	 nyomozós
tévésorozatra,	 amelynek	 főhősei,	 Christine	 Cagney	 és	Mary	 Beth	 Lacey,



mindketten	nők.	–	A	szerk.
{13}	 Utalás	 Frank	 Oz	 2004-es	 filmjére,	 amelyben	 a	 főszereplő	 pár	 egy
vidéki	 kisvárosba	 érkezik,	 ahol	 minden	 túl	 tiszta,	 rendezett,	 tökéletes,
majd	 kiderül,	 hogy	 a	 mintaszerű	 (csinos,	 platinaszőke	 stb.)
szomszédasszonyok	valójában	mind	kiborgok.	–	A	szerk.
{14}	 Policisztás	 ovárium	 (petefészek)	 szindróma	–	 a	 férfi	nemi	hormonok
túlsúlya	 okozta	 betegség,	 amely	 nemcsak	 a	 petefészket	 érinti,	 de	 a
legsúlyosabb	tünetek	itt	jelentkeznek.	Nehezen,	de	kezelhető,	a	régebben
miatta	meddőnek	kikiáltott	nők	is	szülhetnek	gyermeket.	–	A	szerk.
{15}	Profi	kosárlabdázó	–	tizenkét	éven	keresztül,	1990	és	2002	között	volt
a	Boston	Celtics	játékosa.	–	A	szerk.
{16}	 Leonard	 Bernstein	 nagy	 sikerű	musicalje.	 A	modern	 kori	 Rómeó	 és
Júlia- történet	 főszereplői	 a	 Puerto-Ricó-i,	 illetve	 a	 Jets	 bandába
tartoznak,	 utóbbiba	 szeretne	 bekerülni	 az	 egyetlen	 lány,	 Akárkié	 –
bármilyen	áron.	–	A	szerk.
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