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Emily Bestlernek, a legjobb szerkesztőnek és legkitartóbb
bajtársnak, akit ember csak kívánhat maga mellé. Te óvtad
minden lépésemet, hogy csak a jó irányba haladjak.
Köszönet éles szemedért,
legfőképpen a barátságodért.
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Első rész
Ha sose változtatunk a kitűzött útirányon, akkor végül elérkezünk oda
ahová elindultunk.
Kínai közmondás

Mikor ezt olvasod, remélem, már nem élek.

Nem, teheted meg nem történtté, ami megtörtént; nem szívhatod
vissza a szót, amit hangosan kimondtál. Rám fogsz gondolni és
arra, bárcsak elérhetted volna, hogy ne tegyem meg. Megpróbálod
kitalálni, mit is kellett volna mondanod nekem. Úgy érzem,
tudatnom kell veled: ne vádold magad, nem a te hibád – csakhogy
ez hazugság volna. Mindketten tudjuk, nem egyedül jutottam el
idáig.

Sírni fogsz majd a temetésemen. Azt mondod akkor, hogy nem így
kellett volna történnie. Úgy viselkedsz, ahogy mindenki elvárja
tőled. De vajon hiányozni fogok neked?

És még inkább: te fogsz-e hiányozni nekem?

Vajon tényleg tudni akarjuk a választ?

2007. március 6.
Tizenkilenc perc alatt lenyírhatod a ház előtt a füvet. Befestheted a hajad.
Megnézheted egy hokimeccs első harmadát. Tizenkilenc perc elég, hogy
megsüsd a gofrit, vagy betömjék egy fogadat. Egy öttagú család frissen
mosott ruháit is összehajtogathatod ennyi idő alatt.
A Tennessee Titans tizenkilenc perc alatt eladja az összes jegyet a
döntőre. Éppen ennyi egy szappanopera-epizód, ha nem számítjuk bele a
reklámokat. Ennyi idő alatt eljutunk a vermonti határtól a New Hampshire-i
Sterling varosába.
Tizenkilenc perc alatt ki is hozzák a pizzát, amit megrendeltél. Elolvasod a
gyereknek a mesét, vagy olajat cserélsz a kocsiban. Lesétálsz egy
mérföldet. Megvarrsz egy gallért.
Tizenkilenc perc alatt meg tudod állítani a világot, de akár le is szállhatsz
róla.
Tizenkilenc perc alatt bosszút állhatsz valakin.

Alex Cormier késésben volt, mint mindig. Általában harminckét perc alatt ér
kocsival sterlingi házától a Grafton megyei Fellebbviteli Bíróságra, New
Hampshire-be, de csak akkor, ha Orfordon szabályosan átszáguld. Kezében
magas sarkú cipőjével, harisnyában szaladt le a lépcsőn. Az ügyirat dossziéja
is nála volt, a hétvégére hozta haza. Sűrű, rézvörös haját kontyba tűzte a
tarkóján, hogy átváltozzék azzá, akinek az otthonán kívül látszania kell.
Alex harmincnégy napja bíró a fellebbvitelen. Úgy gondolta, hogy kerületi
bíráskodása öt éve alatt megmutathatta oroszlánkörmeit, s a kinevezése
után nem lesznek szakmai problémái. Mégis, negyvenévesen messze ő a
másodfok legfiatalabb bírája, s még mindig azért kell küzdenie, hogy
elfogadtassa magát, elismerjék pártatlanságát. Múltja – kirendelt védőként
dolgozott kezdetben – széles körben ismert volt, s még mielőtt betette volna
lábát a tárgyalóterembe, az ügyészek olyasvalakinek könyvelték el, aki eleve
a védőkkel rokonszenvezik. Amikor évekkel ezelőtt megpályázta az állást,
azzal az őszinte hittel tette, hogy az ő feladata biztosítani az ártatlanság
vélelmét minden megvádolt számára egészen addig, míg az illető bűnösségét

nem bizonyítják. Sosem gondolta volna, hogy bíróként majd éppen őrá nem
vonatkozik ez a jog.
A frissen főzött kávé illata a konyhába vonzotta Alexet. Lánya egy könyv
és egy bögre gőzölgő kávé fölé görnyedt az asztalnál. Josie kimerültnek
látszott: kék szeme kivörösödve, barna haja megviselt lófarokban lógott. –
Mondd, hogy nem voltál fönn egész éjjel – szólalt meg Alex.
Josie föl sem pillantott. – Nem voltam fönt egész éjjel – ismételte meg,
mint egy papagáj.
Alex töltött magának egy csésze kávét, és leült a lányával szemben. –
Tényleg nem?
– Azt

kérted, hogy mondjak valamit – felelte Josie. – Nem azt, hogy igazat
is mondjak.
Alex összevonta a szemöldökét. Nem kéne kávéznod.
– Neked

meg nem kéne cigizned.

Alex érezte, hogy elvörösödik. – Én nem…
Anyu… – sóhajtott fel Josie. – Hiába nyitod ki a fürdőszoba ablakát, a
törülközőkön érzem a szagát… – felpillantott, mintha azt várná, hogy Alex a
saját maga, vagy épp az ő további bűneit firtassa. Alexnek azonban nem
voltak további bűnei, merthogy nem jutott rá idő, hogy bármit is elkövessen.
Szerette volna azt gondolni, hogy biztos benne: Josie-nak sincs semmi
bűne, de rögtön tudta, ez ugyanolyan előítélet lenne, mint amilyen
előítéletesen a világ vélekedik Josie láttán: íme egy szép és szeretetre
méltó, hamisítatlan éltanuló, aki pontosan tudja, mivel jár, ha letér a kijelölt
ösvényről. Íme a lány, aki előtt szép jövő áll. Fiatal hölgy, aki pont olyan,
amilyennek Alex álmaiban mindig is látta.
–

Josie régebben nagyon büszke volt arra, hogy az anyja bírónő. Alex jól
emlékezett, hogyan dicsekedett a banki alkalmazottaknak, a koldusoknak a
boltnál, vagy a légi-kísérőknek repülés közben. Mindig kikérdezte őt az
ügyekről, a döntéseiről. Ennek, három évvel ezelőtt lett vége, amikor Josie
középiskolás lett, és lassan, fokozatosan megszűnt köztük a kommunikáció.
Alex ugyan nem gondolta, hogy Josie valami súlyosabb titkot rejtegetne
előle, mint amiket a tizenévesek általában elhallgatnak a szüleik előtt, de azt

is tudta, hogy ő nem csupán morálisan ítéli meg a lánya vagy a barátai
viselkedését, hanem ezt jogi szempontból is megteheti.
– Mi

a mai penzum? – kérdezte Alex.

– Tesztet

írunk. És neked?

Vádemelések – felelte Alex. Hunyorogva próbálta kisilabizálni Josie
könyvének címét.
–

– Kémia?

A katalizátorok… – Josie megdörzsölte halántékát. – Ezek olyan
anyagok, amelyek felgyorsítják a kémiai reakciót, de közben nem változnak
meg. Például amikor van szénmonoxid meg hidrogéngáz, és bedobsz egy kis
cinket és krómoxidot, és akkor… Mi a gond?
–

Na, most megértettem, miért voltam én olyan rossz az Orgó-ban…
Reggeliztél?
–

– Kávét
– Az

– közölte Josie.

nem reggeli.

– Csak

akkor, ha te rohansz, ugye? – szögezte le Josie.

Alex elgondolkodott, mivel kockáztat többet: ha öt perccel többet késik,
vagy ha kap egy rosszpontot a Kozmikus Szülőügyi Bíróságtól. Vajon nem
bocsánatos bűn, ha egy tizenhét éves nem tud magára kellőképpen gondot
viselni kora reggel? Alex inkább tojást, tejet, húsos szalonnát vett elő a
hűtőből. – Egyszer döntenem kellett, mint bizottsági elnöknek, hogy az
elmeosztályra küldjenek egy nőt, aki Emerilnek képzelte magát, és férjét
üvöltözve, késsel a kezében kergette körbe, miután berakott egy fél kiló
szalonnát a turmixgépbe.
Josie felnézett a könyvből. – Tényleg?
Hidd el, ilyesmit nem tudnék kitalálni – Alex feltört egy tojást a
serpenyőbe. – Amikor megkérdeztem, hogy miért tette bele a turmixgépbe a
fél kiló szalonnát, rám nézett, és azt mondta: valószínűleg eltérőek a főzési
szokásaink.
–

Josie felállt az asztal mellől, és a pultnak támaszkodva figyelte tüsténkedő
anyját. Alex nem egy konyhatündér; még egy szelet hús megsütése is

gondot okoz neki. Arra viszont rendkívül büszke, hogy fejből tudja Sterling
összes pizzafutárának és kínai büféjének számát. – Lazíts – vetette oda a
lányának. – Meg tudom csinálni anélkül, hogy felgyújtanám a házat.
Josie ennek ellenére kivette kezéből a serpenyőt, és szorosan egymás
mellé igazította a szalonnacsíkokat. – Hogyhogy így öltöztél fel? – kérdezte.
Alex a blúzára pillantott, aztán a szoknyájára és magas sarkú cipőjére. –
Miért? – tudakolta gyanakvóan. – Nagyon úgy nézek ki, mint Margaret
Thatcher a múlt évezredben?
Nem, csak… minek töröd magad ennyire? Senki se fogja tudni, hogy így
nézel ki a talár alatt. Akár pizsamanadrág is lehetne rajtad. Vagy a lyukas
pulóver, még iskolás korodból, tudod melyik…
–

Akár látják, akár nem, akkor is elvárják, hogy… hogy olyan jogászosan
öltözzem.
–

Josie arca kissé elborult, és a tűzhely felé fordulva tevékenykedett némán,
mintha Alex rossz választ adott volna. Alex meg a lányát vizsgálgatta –
nézte lerágott körmének félholdját, a füle mögötti szeplőket, a hajában az
összevissza futó választékot. Közben azt a kislányt látta maga előtt, aki
hajdanán a bébiszitter ablakában csüngve várta őt napnyugtakor, mert tudta,
hogy az anyja akkor jön érte.
Hát pizsamában még sosem mentem dolgozni – ismerte be. – De az
előfordul, hogy bezárom a szobám ajtaját, és lefekszem a padlóra szundizni
egy kicsit.
–

Josie halványan elmosolyodott. Úgy vette anyja vallomását, mint amikor
pillangó száll az ember kezére. Ilyenkor az ember moccanni sem mer,
nemhogy örülni, mert hátha elriasztja a ritka vendéget. De hát még
mérföldeket kell ma megtenni, vádlottakat vád alá helyezni, kémiai
egyenleteket
megoldani… Mire Josie tányérra szedte a sült
szalonnadarabokat, a pillanat-pillangó már el is röppent.
Azt még mindig nem értem, hogy nekem miért kell reggeliznem, mikor te
nem eszel semmit – morgott Josie.
–

Mert egy bizonyos kort el kell érned ahhoz, hogy jogodban álljon
tönkretenni magadat. – Alex a rántottára mulatott. Ígéred, hogy meg is
eszed?
–

Josie állta a tekintetét. – Ígérem.
– Akkor

én már itt sem vagyok.

Alex felkapta termoszbögréjét a kávéval, s mire kitolatott a garázsból, már
arra összpontosított, milyen ítéletet kell formába öntenie délután; hány
vádemelési ügyet pakolt a törvényszolga a fakkjába; milyen ügyvédi
beadványokra, ellenkérelmekre, tiltakozásokra számíthat, melyek nyomasztó
árnyékként vetülnek az íróasztalára péntek délután óta. Gondolatban már
fényévekre volt az otthonától, ahol lánya éppen a szemetesbe kotorta a
rántottát a serpenyőből anélkül, hogy egy falatot is evett volna belőle.

Josie néha úgy érezte: élete olyan, mint egy szoba, amelynek se ajtaja, se
ablaka. Szép tágas, elegáns szoba – a sterlingi középiskola összes tanulója
odaadná a fél karját, ha beleköltözhetne –, ugyanakkor fogva tartja, innen
nincs menekvés. És vagy azért, mert Josie nem az, aki szeretne lenni, vagy
mert éppenséggel olyan, amilyenné senki se akarna válni.
Felemelte az arcát a zuhanyrózsa felé. A vizet olyan forróra állította, hogy
vörös foltok keletkeztek a bőrén, a lélegzete is elakadt, az ablak
bepárásodott. Tízig számolt, aztán kiugrott a forró vízsugár alól, és
meztelen, vizes testtel a tükör elé állt. Arca vörösen izzott, a haja vastag
csíkokban tapadt a vállára. Oldalra fordult, szemügyre vette lapos hasát, egy
kicsit be is húzta. Tudta, mit lát Matt, amikor őrá néz, meg azt is, mit
Courtney, Maddie, Brady, Haley és Drew – bárcsak saját magát is az ő
szemükkel látná… A gond csak az, hogy amikor Josie a tükörbe néz, nem a
felszínt látja, hanem ami a bőre alatt van.
Tudta, hogyan kell kinéznie, hogyan kell viselkednie. Hosszú, sötét haját
kibontva hordja; divatos ruhát vesz föl, a megfelelő zenéket hallgatja. Tetszik
neki, ahogy a többi lány rápillant, mikor Courtney-tól kölcsönzött sminkjében
üldögél az iskolai büfében. Szereti, hogy a tanárok az első órán megtanulták
a nevét. Szereti, ahogy a fiúk méregetik, mikor Matt átöleli a derekát, és úgy
sétálnak végig az iskola előcsarnokán.
Mindennek ellenére néha arra gondolt: mi volna, ha elárulná titkát a
többieknek…? Hogy bizonyos reggeleken nagyon nehéz kikelni az ágyból, és
magára kényszerítenie egy tőle idegen mosolyt. Mi lenne, ha bevallaná, hogy
úgy érzi: csak egy légvár hercegnője, egy hamisítvány nevet helyette, aki a
megfelelő módon adja tovább a pletykákat, aki a megfelelő srácot vonzza

magához. Ez csak egy álca, és ez a valaki valójában már el is felejtette,
milyen igazinak lenni, igazán létezni… És őszintén megvallva, nem is akar rá
visszaemlékezni, mert akkor még jobban fáj…
Nincs kinek elmondani. Ha az emberben akár csak felmerül a gondolat,
hogy nincs joga a menők, az elismertek és irigyeltek sorába tartozni, akkor
már ki is iratkozott onnan. És ami Mattet illeti… Nos, ő ugyanúgy a felszínt
látja belőle, és azért bolondul, akárcsak a többiek. A tündérmesében a
csinos herceg akkor is szereti választottját, amikor lehull róla az álarc. Bármi
lehet alatta, nem számít… És önmagában ettől a lány hercegnővé válik. A
középiskola azonban nem éppen egy tündérmese. Őt az tette hercegnővé,
hogy Matt-tel jár. Viszont fura, de igaz (ez épp olyan, mint a farkába harapó
kígyó): Matt éppen azért jár vele, mert ő a Sterling High egyik hercegnője.
Az anyjának sem vallhat be semmit, hiszen éppen ő mondogatja folyton:
attól még senki se szűnik meg bírónak lenni, hogy kilép a bíróság épületéből.
Emiatt az anyja nyilvános helyen sosem iszik egy pohár bornál többet,
sosem kiabál, és nem is sír. A próba – „próbaidő”, „próbálj meg” jó lenni –
azért hülye kifejezés, mert a kísérlet (mondjuk jónak lenni) sose lehet
százszázalékosan eredményes. Nem próbálni kell, hanem megtenni, és kész.
Így szokták mondani. Amire az anyja a leginkább büszke – Josie iskolai
eredményei, a kinézete, hogy a lányát befogadták a „jó társaságba” –, azt
nem azért harcolta ki, mert ő maga is annyira vágyott volna rá. Egyszerűen
nem merészelt nem tökéletes lenni.
Josie magára tekert egy törülközőt, és bement a szobájába. Elővett a
szekrényből egy farmernadrágot, aztán egymás fölé húzott két hosszú ujjú
pamuttrikót, jól kihangsúlyozták domborulatait. A faliórára pillantott – ha nem
akar elkésni, akkor csipkednie kell magát.
Mielőtt kilépett volna a szobából, megtorpant. Lehuppant az ágyra, és az
ágykeret alá nyúlt. Ott volt a tépőzáras szendvicszacskó, gyurmaragasztóval
rögzítette a fára. Benne jó néhány Ambien… Az altatót egyesével csórta el
az anyjától, akinek így nem tűnt fel a dolog. Josie-nak csaknem hat
hónapjába került, hogy észrevétlenül begyűjtsön tizenöt tablettát. Úgy
gondolta, ha bekapná és leöblítené két deci vodkával, akkor meglenne a
kellő hatás. Nem mintha konkrétan eltervezte volna az öngyilkosságot,
mondjuk jövő keddre vagy a hóolvadásra… Inkább afféle mentőövként
gondolt a lehetőségre: ha kitudódik az igazság, hogy ki is ő valójában, és

mindenki elkotródik a közeléből, akkor logikus, hogy többé ő sem szeretne a
saját maga társaságában maradni.
Jól visszanyomkodta a zacskót a rejtekhelyre, és levonult a konyhába,
hogy bepakoljon a hátizsákjába. A kémiakönyv még mindig az asztalon
feküdt kinyitva – rajta egy hosszú szárú, vörös rózsa.
Matt a sarokban álló hűtőnek támaszkodva várt rá; nyilván a nyitva
hagyott garázsajtón át jött be. Mint mindig, feje most is az évszakok színeit
és hangulatai idézte: haja a kora ősz rozsdás árnyalatait, szeme a téli ég
ragyogó kékjét, mosolya a nyári nap vidámságát. A baseballsapkát fordítva
hordta; vastag pamuttrikója fölött hokimez feszült. A pamuttrikót Josie
egyszer ellopta tőle, és egy teljes hónapon át a fehérneműs fiókjában
rejtegette, hogy – szükség esetén – elővehesse, és érezze a fiú illatát. –
Még mindig ki vagy akadva…? – kérdezte Matt.
Josie kis tétovázás után szólalt meg: – Nem én dühöngtem…
Matt ellökte magát a hűtőtől, és odalépett a lányhoz. Átkarolta a derekát.
Jobb orcáján az a gödröcske!… A látványtól Josie máris megenyhült. – Nem
arról van szó, hogy nem akartalak látni. Tényleg tanulnom kellett.
Matt elsimította Josie arcából a hajat, és megcsókolta a lányt, aki előző
este éppen emiatt nem akarta, hogy a fiú átjöjjön. Amikor együtt voltak,
Josie mindig úgy érezte: menten elpárolog. Néha, amikor Matt megérintette,
elképzelte, hogy egyszer csak kis gőzfelhővé válik, és elillan a levegőbe.
Mattnek juharszirup-íze volt, és a bűnbánat is lerítt róla. – Egyedül a te
hibád, tudod? – jegyezte meg. – Nem lennék dühöngő örült, ha nem
szeretnélek ennyire.
Ebben a pillanatban Josie nem gondolt a szobájában eldugott tablettákra,
meg arra sem, hogyan szokott zokogni a zuhany alatt. Semmi más nem volt
a fejében, csak az, hogy milyen jó érzés, ha az embert imádják. Szerencsés
vagyok, gondolta, és a szó ezüstösen visszhangzott benne: szerencsés,
szerencsés, szerencsés…

Patrick Ducharme, a sterlingi rendőrkapitányság egyetlen nyomozója az
öltöző belső padján ücsörgött, és a reggeli járőrök évődését hallgatta. Egy

kissé elhízott fiút cukkoltak: – Hé, Fisher! – mondta Eddie Odenkirk. – Most
akkor te fogsz szülni, vagy a feleséged?
A többiek felröhögtek. Patrick megsajnálta a kölyköt. – Korán van még,
Eddie – torkolta le a főkolompost. – Nem tudnál legalább addig várni, amíg
mindenki meg nem itta a reggeli kávéját?
Én várnék, kapitány – nevetett Eddie –, de nekem úgy tűnik, Fisher már
mind befalta a fánkot, és… Hú, mi a fene az ott?
–

Patrick követte Eddie pillantását – az ő lábára irányult. Ami azt illeti,
általában nem öltözött együtt a járőrökkel, de ma reggel nem kocsival jött,
hanem bekocogott a kapitányságra, hogy ledolgozza valamennyire a
hétvége túl jól sikerült étkezéseit. Szombat-vasárnap Maine-ben járt a
lánynál, aki rabul ejtette a szívét. Az illető hölgy, Tara Frost öt és fél éves: a
keresztlánya. Az anyja, Nina, Patrick legelső barátnője volt. Ezen a
szerelmen még mindig nem tette túl magát, és talán már soha nem is fogja,
bár Nina egészen jól bírta nélküle. A hétvége folyamán Patrick
szántszándékkal elvesztett ezernyi játszmát; vég nélkül lovagoltatta Tarát a
hátán, és – ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövetett – megengedte a
kislánynak, hogy vadrózsa színűre lakkozza lábkörmeit. A lakkot persze
elfelejtették lemosni.
A lábára pillantott, és azonnal begörbítette ujjait. – A csajok szerint ez
nagyon szexi – morogta, miközben a hét másik férfi azon küzdött, hogy ne
röhögjön szembe egy rangban felettük állót. Patrick felvette zokniját, bebújt
a papucscipőjébe, és kezében a nyakkendőjével kisétált az öltözőből. Egy…
kettő… három – számolt magában. És mire a háromhoz ért, a röhögés ki is
tört odabent, a folyosón is jól lehetett hallani.
Az irodába lépő Patrick bezárta az ajtót, és a hátsó falon lévő kis tükörbe
pillantott. Fekete haja még nedves volt a zuhanyozástól, arca kipirult a futás
miatt. Nyakkendőjét a gallér alá igazította, majd leült az íróasztalhoz.
Hetvenkét e-mail gyűlt össze a hétvégén. Ha ötvennél több jön, az
általában azzal jár, hogy egész héten legalább este nyolcig bennragad a
munkahelyén. Elkezdte végigbogarászni az üzeneteket, közben jegyzetelte a
teendőit – az ördögi lista sose lett rövidebb, akármilyen keményen dolgozott
is.

Ma az állami laborba kellett leszállítania némi drogot – nem nagy ügy,
leszámítva, hogy négy teljes órát elfecsérel miatta. A nemierőszak-ügy a
végkifejletéhez közeledett: a gazfickót azonosították egy főiskolai évkönyv
alapján, és a vallomása már írásos formában várta, hogy az ügyész
asztalára kerülhessen. Előkerült a fickó mobiltelefonja, korábban egy
kocsiból lopta el egy hajléktalan. A labor igazolta, hogy a gyanúsított
vérnyomait találták meg egy ékszerbolti betörés helyszínén, megvolt a
bíróságon a vádemelési meghallgatás, ahol persze mindent tagadott. Aztán
itt az első új ügy mára: tárcalopás, a hitelkártyákat már használták is,
eszerint van nyom, amin elindulhat.
Mint kisvárosi nyomozónak, Patricknek folyton párhuzamosan kellett
intézkednie. Nem úgy, mint a városi ügyosztályokon dolgozó kollégáknak,
akiknek teljes huszonnégy órájuk volt egy-egy ügyre, mielőtt kijelenthették,
hogy kihűlt a nyom, Patricknek egyszerre kellett mindennel foglalkoznia, ami
csak az asztalára került. Szó se lehetett arról, hogy válogasson, és csak a
legérdekesebb ügyekre vesse rá magát. Nem volt túl izgalmas mondjuk egy
olyan csekkhamisításon dolgozni, ami kétszáz dollárt hozott az elkövetőnek,
viszont az adófizetőknek ötször annyiba kerül, hogy Patrick egy hétig
foglalkozzon vele. Ám valahányszor arra gondolt, hogy „a fenébe is, ez az
ügy se túl húsbavágó”, mindig szembetalálta magát az áldozatokkal: a
hisztérikus anyával, akinek ellopták a tárcáját; a kirabolt idős házaspárral,
akik az ékszerboltot azért üzemeltették, mert nem volt nyugdíjuk; vagy a
kiborult professzorral, akinek jól csengő nevével visszaélt egy szélhámos.
Patrick tudta, hogy az áldozatok pont annyira reménykednek, mint
amennyire ő komolyan veszi őket, amennyire azonosulni tud velük. Ha ő
nincs benne száz százalékig, ha nem ad magából annyit, amennyit csak tud,
akkor az áldozat örökre áldozat marad. Patricknek sikerült is eddig minden
egyes ügyét megoldania, amióta csak a sterlingi kapitányság kötelékéhez
csatlakozott.
És mégis…
Amikor Patrick egyedül feküdt az ágyban, és hagyta, hogy gondolatai saját
élete körül kalandozzanak, sosem a sikerek jutottak eszébe, hanem inkább a
megoldott ügyekben rejlő kudarcokra emlékezett. Amikor körbejárt egy
feldúlt fészert, vagy megtalálta az ellopott autót kibelezve, összetörve az
erdőben, vagy zsebkendőt nyújtott a randiján megerőszakolt, zokogó
lánynak, mindig úgy érezte, későn érkezett. Nyomozó volt, de valójában

sose kellett nyomoznia. A tény, a bizonyíték mindig az ölébe hullott, mint
megannyi széttört, megtiport életszilánk.

Március első meleg napja volt, amikor az ember elhiszi, hogy a hó inkább
hamar, és nem csak nagy sokára fog elolvadni, és hogy a június már nincs is
olyan messze. Josie a diákparkolóban ücsörgött Matt Saabjának orrán, s
arra gondolt, hogy a nyár már közelebb van, mint az idei iskolakezdés. És
hogy három hónap csupán, s hivatalosan is a legfelsőbb osztályba léphet.
Matt mellette ülve a szélvédőnek dőlt, arcát a nap felé fordította. –
Lógjunk a suliból – javasolta –, túl szép az idő ahhoz, hogy egész nap benn
kuksoljunk.
– Ha

lógsz, akkor a kispadon fogsz kikötni…

A hokibajnokság délután kezdődik, Matt jobbszélsőt játszik. A Sterling
nyert tavaly, s most megint erre számított mindenki. – Jössz, ugye… – Matt
ezt tulajdonképpen nem is kérdezte, inkább leszögezte.
– Fogsz

gólt lőni?

Matt elvigyorodott, s magához húzta a lányt. – Hát nem lövök mindig…? –
vágott vissza, de már nem a hokiról beszélt. Josie érezte, hogy elpirul.
Aztán mintha valami záporozna a hátára. Felültek mindketten, s Brady
Pryce-t, a focistát látták, aki kéz a kézben jött Haley Weaverrel, a baseball
királynővel. Haley megint rájuk szórt egy marék aprót – Sterling sportolói
mindig így kívánnak egymásnak jó szerencsét. – Ne hagyd magad, Royston
– szólt oda Brady.
A matektanáruk is feltűnt a parkolóban, kezében kopott, fekete
bőrtáskájával és egy kávéstermosszal. – Hello, Mr. McCabe – kiáltott oda
neki Matt. – Hogy sikerült a pénteki tesztem?
Szerencse, Mr. Royston, hogy van másféle tehetsége, amire
támaszkodhat – felelte a tanár, és a zsebébe nyúlt. Josie-ra kacsintott, és
feldobta a pénzérméket a levegőbe: úgy hullottak alá a lány vállára, mint a
konfetti. Mint az égből elszabadult kis csillagok.
–

Naná, nem meglepő… – gondolta Alex, miközben kiborított táskájának
tartalmát gyömöszölte vissza. Reggel táskát váltott, s emiatt otthon hagyta
a hátsó személyzeti bejárat kulcsát. Hiába nyomta meg a csengőt már
legalább századszorra, senki nem jött, hogy beengedje.
–

A fenébe – motyogta, miközben óvatosan a tócsákat kerülgette
krokodilbőr magas-sarkújában. A hátsó bejáratnak az a nagy előnye, hogy
normális esetben nincs effélének kitéve. Most át kell vágnia a hivatali
szárnyon, hogy a szobájába jusson, és kis szerencsével nem fog elkésni a
tárgyalóteremből sem.
–

Bár vagy húszan sorakoztak a főbejáratnál kihelyezett terelőszalagok
között, a biztonságiak rögtön felismerték – nem hiába, hogy már hat hónapja
itt dolgozik – és integettek neki, hogy kerülje meg a sort. A kulcs, a termosz
a kezében, meg a jó ég tudja, még micsoda a táskájában persze bekapcsolta
a fémdetektor riasztóját.
Emiatt minden pillantás rászegeződött, mintha a sötétben csak őrá vetülne
a reflektorfény. Nyakát behúzta, és sietni kezdett a csúszós kőpadlón, s
majdnem elvesztette az egyensúlyát. Mielőtt azonban hanyatt esett volna,
egy tömzsi pasas elkapta. – Hé, szívi – mondta vigyorogva –, bírom a
cipődet!
Alex válasz nélkül kirántotta a karját, és a szobája felé vette az irányt. Itt
nincs még egy bíró, akinek ilyesmivel kéne szembesülnie. Wagner bíró
rendes fickó, de az arca olyan, mint egy poshadt sütőtök, jóval Halloween
után. Gerhardt bírónak – szintén a női nemhez tartozik – pedig öregebb
blúzai vannak, mint Alex. Amikor először jött a bíróságra, úgy vélte, jó, hogy
viszonylag fiatal és valamennyire vonzó nő – mert ez is a sztereotípiákat
gyengíti –, ám az ilyen reggeleken, mint a mostani, már nem volt olyan biztos
benne.
A szobában lecsapta a táskát, magára rántotta a talárt, és még maradt is
öt perce, hogy megigya a kávét, és közben átnézze a kiosztott ügyek
jegyzékét. Minden ügynek megvolt a dossziéja – a visszaesőknek több is,
összegumizva. A kemény fedél belsejében olykor üzenőcédulák várták: a
bírók néha így üzentek egymásnak egy-egy üggyel kapcsolatban. Alex
kinyitotta az egyik dossziét, és talált benne egy cetlit, rajta egy
pálcikaemberke, a feje előtt rács. Gerhardt bírónő jelezte, hogy ez volt az
elkövető utolsó dobása, legközelebb nem úszhatja meg a börtönt.

Alex megnyomta a csengőt, hogy tudassa a törvényszolgával: készen áll;
és várta, hogy felhangozzék kintről a szokásos mondat:
„ Álljanak

fel, ma Alexandra Cormier bírónő elnököl”. A tárgyalóterembe
menet Alex mindig úgy érezte, mintha egy Broadway-bemutatón kéne
színpadra lépnie, méghozzá első alkalommal. Az ember hiába tudja, hogy ott
ülnek, hogy mindenki bámulni fogja – ettől még elkerülhetetlen az a pillanat,
mikor hirtelen megáll benne az ütő: ezek mind miattam vannak itt…
Alex gyorsan fellépett a pulpitusra, és helyet foglalt. Hetven vádemelési
ügyet osztottak ki neki, a tárgyalóterem ennek megfelelően dugig megtelt.
Szólították az első gyanúsítottat, aki lesütött szemmel sietett a helyére.
Mr. O'Reilly – kezdte Alex, és amikor a férfi viszonozta a pillantását,
rájött, hogy ez a pasas kapta el a bejáratnál. Látszott rajta, hogy kissé
kínosan érzi magát, mert rájött, kinek tette a szépet. – Maga segített nekem
reggel, ugye?
–

A férfi nyelt egyet. – Igen, bírónő.
Mr. O'Reilly, ha tudta volna, hogy bíró vagyok, mondta volna, hogy „hé,
szivi, bírom a cipődet”?
–

A vádlott a saját cipőjét bámulta, és vívódott, hogy őszinte legyen, vagy
inkább udvarias. – Igen, bírónő – szólalt meg végül. – Tényleg nagyon klassz
cipője van…
Az egész terem elcsöndesedett, várták, mi lesz a bírónő válasza erre. Alex
szélesen elmosolyodott. – Mr. O'Reilly – mondta –, ebben teljesen
egyetértünk.

Lacy Houghton áthajolt az ágy rácsa fölött, és egészen a pityergő páciens
arca fölé hajolt. – Meg tudja csinálni – mondta határozottan. – És meg is
fogja…
Tizenhat órányi vajúdás után mindnyájan ki voltak merülve – Lacy, a
páciens, meg a jövendő apuka, aki most, éjfél után kezdett ráébredni lassan,
hogy ő teljesen fölösleges, és hogy felesége sokkal jobban rá van szorulva a
szülésznőre, mint őrá. – Legyen szíves Janine mögé állni – utasította Lacy
–, és átfogni őt hátulról. Janine, maga nézzen rám, és nyomjon megint egy
jó nagyot!

A nő összeszorította a fogát, és nyomott, ahogy bírt. Már szinte önmagát
is elvesztette a nagy igyekezetben, hogy valaki másnak adjon életet. Lacy
lehajolt, és megtapintotta a baba feje búbját. Óvatosan visszatolta róla a
szülőcsatorna kifeszülő izomgyűrűjét, gyorsan eligazította a köldökzsinórt,
miközben végig az anya szemébe nézett. – A következő húsz másodpercben
a maga babája lesz a Föld legújabb lakója – jelentette ki. – Szeretne
megismerkedni vele?
A válasz még egy nyomás volt. A baba pedig a megfeszülő akarat
hullámhegyén át lilás-nyálkás testtel kicsusszant a világra. Lacy gyorsan az
anya karjába tette, hogy amikor először életében felsír, máris megkapja a
vigasztalást.
Lacy páciense megint zokogni kezdett – bár e sírás egészen másképp
hangzott, hogy a fájdalom felhangjai már nem vegyültek bele. Az újdonsült
szülőpáros összehajolt a kicsi fölött, szoros kört alkottak hárman. Lacy
hátrébb lépve nézte őket. Egy szülésznőnek még a megszületést követően
is sok a dolga, de ő most megállt egy kicsit, hogy megpillanthassa az új
jövevény szemét. Amikor a szülők azt veszik észre, hogy jé, a baba álla pont
olyan, mint a nagynénié, vagy hogy az orra a nagypapát idézi, akkor Lacy
mindig csak a bölcsességgel és békével eltelt csecsemőtekintetet figyelte – a
gyerek ilyenkor még nem más, mint négy kiló színtiszta remény. Lacy
szemében az újszülöttek apró kis Buddhák, isteni minőséggel telve. Ez
azonban nem tartott soká. Amikor Lacy ugyanazt a gyereket egy hét múlva
a szokásos felülvizsgálaton látta, már nem volt más, csak egy átlagos – bár
miniatűr – emberke. A szentség valahogy eltűnik belőlük, gondolta Lacy, és
nem győzött minden alkalommal csodálkozni: vajon hová?

Mikor anyja még a város másik felében segített világra hozni a New
Hampshire-i Sterling legifjabb lakóját, Peter Houghton otthon ébredezett. Az
apja munkába menet bekopogott az ajtón – ez volt Peter ébresztőórája.
Odalent várja egy tálka meg egy doboz müzli a konyhaasztalon – az anyja
még ezt sem felejtette el éjjel kettőkor, amikor indulnia kellett a kórházba.
Lesz majd egy üzenet is tőle, hogy legyen jó napja az iskolában – mintha ez
olyan egyszerű volna…
Peter ledobta magáról a takarót. Az asztalához ment, és ahogy volt,
pizsamanadrágban leült internetezni.

Csak elmosódottan látta az üzenetet a képernyőn. A szemüvegtokjáért
nyúlt, amit a számítógép mellett tartott. Ahogy feltette a szemüveget, a
tokot ráejtette a klaviatúrára mert hirtelen meglátta. .. Pedig remélte, sose
fogja újra látni.
Peter gyorsan lenyomta a control-alt-delete billentyűtriót a gép
újraindításához, de még akkor is maga előtt látta a képet, amikor a monitor
elsötétült. Még akkor is látta, amikor becsukta a szemét, és sírva fakadt.

Egy Sterling méretű városban mindenki ismer mindenkit, amióta csak az
eszét tudja. Egyrészt van ebben valami megnyugtató, mint a nagycsaládos
létezésben: olykor imádjuk a rokonainkat, olykor fújunk egymásra. Másrészt
kínos is lehet – mint most Josie-nak, hogy az iskolai büfében Natalie Zlenko
mögé állt be, aki harcos leszbikus. Még régen, másodikos korukban Natalie
áthívta Josie-t játszani hozzájuk, s rávette őt, hogy fiúmódra pisiljenek a ház
előtti gyepre. Mégis mi a csudáért csináltad? – korholta az anyja, amikor érte
jövet éppen meglátta, ahogy ott terpesztettek meztelen popsival a nárciszok
fölött. Még most, egy évtizeddel később se tudott Josie anélkül ránézni a
tüskehajú Natalie-ra, akinek folyton ott lógott egy fényképezőgép a
nyakában, hogy eszébe ne jusson a dolog, és az, hogy vajon Natalie-nak is
eszébe jut-e.
Josie mögött Courtney Ignatio állt, a Sterling High alfanősténye.
Mézszőke haja selyemként simult a vállára; farmer csípőnadrágját Fred
Segaltól rendelték postán. Courtney-nak seregnyi hasonmása akadt, akik
mind őt utánozták. Courtney tálcáján egy üveg ásványvíz és egy banán,
Josie-én egy tál sült krumpli. Kezdődtek a délutáni órák, és ahogy az anyja
megjósolta: Josie már farkaséhes volt.
Hé – szólalt meg Courtney elég hangosan ahhoz, hogy Natalie is
meghallja –, megmondanád annak a „vagitaránusnak”, hogy álljon kicsit
félre?
–

Natalie elvörösödött, a salátabár üvegének lapulva elengedte őket. Josie
és Courtney fizettek, és átvágtak az étkezőrészen.
Valahányszor Josie betette ide a lábát, mindig úgy érezte magát, mint egy
kutató az esőerdőben. Van itt mindenféle állatfaj: a könyvmolyok, akik a
jegyzeteik fölött matekos vicceket osztanak meg egymással röhögcsélve,
olyanokat, amilyeneket mások hallani sem akarnak. Mögöttük a „művészek”,

akik fahéjas cigiket szívnak a suli mögött, a futópályánál, a könyveik
margóját pedig erotikus képregényszerűségekkel firkálják tele. A salátáspult
mellett tanyáznak a tojásfejűek, akik feketekávét isznak, és a buszra várnak,
hogy átvigye őket a harmadik városba, a műszaki főiskolára, ahol a délutáni
óráikat töltik. Aztán vannak a drogosok, akik már reggel kilenckor pörögnek.
Olyan kakukktojások is akadnak, mint Natalie és Angela Phlug, akik azért
keresik egymás társaságát, mert az övékét senki más nem keresi.
Aztán ott van Josie bandája. Két asztalt foglaltak el – nem mintha olyan
sokan lettek volna, de az egójuk annál nagyobb: Emma, Maddie, Haley,
John, Brady, Trey, Drew. Josie még emlékezett rá, hogy kezdetben, amikor
elkezdett mászkálni velük, rendszeresen összekeverte a neveket. Annyira
egyformának látszottak.
Valahogy egyformák is voltak – a fiúk rozsdabarna hokimezben feszítettek,
a sapkát fordítva hordták; szőkés hajuk elöl úgy meredezett a pánt fölött,
mint egy kis lángnyelv. A lányok Courtney kiköpött hasonmásai voltak,
amiben sok munka rejlett. Josie feltűnés nélkül vegyülhetett közéjük, mert ő
is éppen olyan volt, mint Courtney. A haja tükörfényes-egyenesre szárítva;
cipősarka nyolc centi magas, pedig még hó volt odakint. Minél inkább
hasonlított hozzájuk külsőleg, annál könnyebb volt elfeledkezni a tényről,
hogy valójában sosem volt biztos abban, hogy ki is ő valójában, és hogy mit
érez.
– Hahó

– mondta Maddie, mikor Courtney leült mellé.

– Hahó.
– Hallottál

Fiona Kierlandról?

Courtney szeme felcsillant; a pletyka legalább olyan jó pörgetőszernek
bizonyul, mint bármilyen drog. – Az, akinek nagyon nem egyforma a két
melle?
– Nem,

az a végzős Fiona. Én az elsős Fionáról beszélek.

Arról, aki az allergiája miatt mindig egy doboz zsepivel mászkál? –
jegyezte meg Josie, miközben leült az asztalhoz.
–

Vagy másért – felelte Haley. – Egyet találhattok, hogy kit küldtek
gyógykezelésre kokainszippantásért…
–

– Na

ki vele…!

És ez még nem minden – tódította Emma. – A szert a bibliakör
vezetőjétől kapta, akihez suli után jár.
–

– Ó,

te jó ég – mondta Courtney.

– Pontosan.
– Hali

– Matt ült le Josie mellé. – Mi tartott ilyen soká?

Josie felé fordult. Az asztalvégen a fiúk a szívószál papírját apró,
fuvócsőtölteléknek való galacsinná göngyölgették, és a tavaszi síelésről
cseréltek eszmét. – Szerinted meddig lesz nyitva a félcső a boardozóknak a
Sunapee-n? – tette fel a kérdést John, és a fúvócsőnek használt szívószállal
galacsint lőtt egy fiú felé, aki az asztalra dőlve szunyókált.
A fiú tavaly együtt járt Josie-val jelbeszéd-szakkörre, és ő sem volt még
végzős, csakúgy, mint Josie. Csontos, fehér karja-lába szanaszét állt, mint
egy bogáré, és a szája tátva maradt, úgy hortyogott.
Elhibáztad, lúzer – jegyezte meg Drew. – Ha a Sunapee lezár, a
Killington még mindig jó. Ott van hó, egészen augusztusig. – Az ő galacsinja
a fiú hajában landolt.
–

Derek. Dereknek hívják a srácot.
Matt Josie sült krumplijára pillantott. – Ugye, nem gondolod komolyan,
hogy ezt megeszed?
– Haláléhes

vagyok.

Matt belecsípett a lány kivillanó derekába a csípőcsont fölött – félig
évődve, félig kritikai éllel. Josie a tányérjára pillantott. Egy perce még
aranybarnának és mennyei illatúnak találta az ételt, most már csak a
zsírpacnikat látta a papírtányéron.
Matt felmarkolt a krumpliból, a többit meg Drew elé tolta, akinek újabb
galacsinja az alvó fiú szájában landolt. Derek hirtelen tüsszögve, köpködve
felriadt.
– Király!

– Drew és John pacsiztak egyet.

Derek beleköpött a szalvétájába, és vadul dörgölte a száját. Körbepillantva
ellenőrizte, figyelik-e még. Josie-nak hirtelen eszébe jutott az egyik jel, amit a

szakkörön tanultak. Többnyire el is felejtette ezeket a szimbólumokat, amint
levizsgázott belőle. Az összezárt ököl a szív fölé téve azt jelenti, bocsánat.
Matt Josie-hoz hajolt, és megcsókolta a nyakát. – Na, akkor menjünk
innen. – Talpra húzta Josie-t, aztán barátai felé fordult. Később találkozunk
– mondta.

A Sterling gimnázium tornaterme a második emeleten van; alá eredetileg
uszodát terveztek, de az építkezés során nem kapták meg rá az engedélyt,
így a helyette elkészült három osztályteremben állandóan csattogás és
dübörgés visszhangzott. Michael Beach és legjobb barátja – mindketten
elsősök – a kosárpálya szélén ülve figyelték, ahogy tornatanáruk már vagy
századszor mutatja be a labdavezetés technikáját. Teljesen fölöslegesen –
ebben az osztályban a kölykök vagy nagyon messze voltak Noah Jamestől,
vagy már tudtak kosarazni. Vagy olyanok voltak, mint Michael és Justin, akik
ugyan mindent tudtak Elvisről, de a „hazafutás” nekik nem sportkifejezés,
hanem tényleges tevékenység az iskola végeztével, ha nem akartak a
fehérneműjüknél föllógatva egy fogason kikötni. Most is csak ücsörögtek, és
hallgatták Spears edző teremcipőjének földöntúli nyiszorgását, amint a férfi a
pálya egyik végéből átszáguldott a másikba.
Fogadjunk tíz dollárba, hogy én lennék az utolsó, akit beválogatnának
egy csapatba – mormogta Justin.
–

Bárcsak megúszhatnánk ezt az órát valahogy – kesergett Michael. –
Mondjuk, kitörne a tűzriadó.
–

Justin vigyorgott. – Vagy egy földrengés…
– Monszun…
– Sáskavész!
– Terrortámadás!

A tornacipők nyiszorgása abbamaradt. Spears edző karba tett kézzel
bámult le rájuk. – Megmondanátok nekem, mi olyan vicces a kosárlabdában?
Michael Justinra pillantott, aztán fel az edzőre. – Hát, semmi az égvilágon
– felelte.

Zuhanyozás után Lacy Houghton készített magának egy csésze zöldteát,
és nagy lelki békében sétálgatott házában. Amikor még a gyerekek kicsik
voltak, és Lacyt a munka és a családi élet maga alá gyűrte, Lewis
megkérdezte, mit tegyen, hogy a dolgok jobban menjenek, tekintve férje
foglalkozását, ezt Lacy eléggé viccesnek találta. A férfi ugyanis a Sterling
College professzoraként a boldogság közgazdaságtanát oktatta. Igen, valódi
kutatási terület volt, és igen, ennek ő valódi szaktekintélye. Szemináriumot
vezetett, cikkeket írt, interjút adott a CNN-nek arról, hogyan mérhető
anyagilag az élvezetek és a szerencsés fordulatok hatása. Mégis – a
professzor teljesen tanácstalan volt, amikor megpróbálta kitalálni, vajon
minek örülne Lacy. Szeretne elmenni valami jó helyre vacsorázni?
Pedikűröztessen? Szunyókáljon egyet délután? Amikor Lacy közölte, mire
vágyik, a férje nem értette. Lacy azt mondta, szeretne egyedül lenni a saját
házában, úgy, hogy senki nincs otthon, és éppen sürgős dolga sincs.
Lacy benyitott Peter szobájába, és lerakta bögréjét a fehérneműs
szekrényre, hogy beágyazhasson. „Mi a csudának kell beágyazni?” – szokta
Peter mondogatni, amikor az anyja megpróbálja rávenni, csinálja meg saját
maga. „Pár óra múlva úgyis megint vehetem elő”
Lacy általában nem szokott bejönni Peter szobájába fia távollétében.
Talán ezért érezte, hogy valami nem stimmel. Mintha valami fontos
hiányozna. Először arra gondolt, talán Peter távollététől olyan furcsán üres
a szoba, de aztán rájött, hogy a számítógép az oka – most ki volt
kapcsolva. Hiányzott a zöld képernyővédő a monitorról, meg a gép állandó
zümmögése.
Feszesre húzta a lepedőt, beszorította a sarkoknál, aztán szétterítette az
ágytakarót, felrázta a párnákat. Aztán a küszöbön állva visszanézett, és
mosolygott: a szobát tökéletesnek látta.

Zoe Patterson eltűnődött, hogy vajon milyen lehet egy fogszabályzós
sráccal csókolózni. Nem mintha ez a lehetőség fennállt volna a
közeljövőben, de úgy vélte, jobb az ilyesmit előre végiggondolni, semhogy a
dolog váratlanul érje. Valójában azt is végig kellett gondolnia, hogy
egyáltalán milyen lehet csókolózni egy sráccal, aki nem feltétlenül problémás
fogászatilag – mint ő maga. Őszintén – van-e jobb alkalom ilyesmin agyalni,
mint egy hülye matekóra?

Mr. McCabe, aki az algebra virtuózának, afféle matekos sztárnak
tekintette magát, éppen a napi viccadagját adta elő. – Szóval, két srác áll
sorban az ebédlőben, az egyik odafordul a másikhoz, és így szól: „Nincs
pénzem, most mit csináljak?” A barátja így válaszol: „2x + 5”
Zoe felnézett az órára, és nem figyelt a poénra. A mutatóval együtt
számolta a másodperceket, míg 9.50 nem lett. Akkor felpattant, és átadta
Mr. McCabe-nek a kikérőjét. – Ó, a paradontológia… – olvasta a tanár
fennhangon. – Nos, vigyázzon, ne hagyja, Ms. Patterson, hogy teljesen
összedrótozzák a száját. Szóval, ott tartottunk, hogy…
Zoe felkapta hátizsákját, és kivonult a teremből. Anyja az iskola előtt várja
tíz órakor. Minthogy parkolni alig lehet, jobb, ha az út szélén várja, és
beugrik a kocsiba. Mivel még zajlottak az órák, a folyosó kihalt volt, és
üresen visszhangzott a léptei nyomán. Mintha egy bálna hasában járkálna.
Zoe került egyet az iskolatitkári iroda felé, hogy kiírja magát a táblán, aztán
majdnem fellökött egy kissrácot, ahogy kifelé igyekezett az épületből.
Jó idő volt odakint, kicipzározta a dzsekijét, és a nyárra meg a focitáborra
gondolt. Meg hogy milyen lesz, ha végre (és végleg!) eltávolítják a
fogszabályozóját. Ha az ember megcsókol egy fogszabályozótlan srácot,
mondjuk nagyon erősen, akkor felsértheti vajon a másik fogínyét? Valami azt
súgta Zoe-nak, hogy ha miatta vérezne a srác, legközelebb őneki nem lenne
kedve hozzá… De mi van, ha a srácnak is van szabályzója, mint annak a
chicagói szőkének, aki most költözött ide, és előtte ül az angolórán? Nem
mintha tetszene neki, vagy efféle, bár amikor a srác hátrafordult, hogy
visszaadja a házifeladat-lapját, akkor egy hajszállal hosszabb ideig tartotta,
mint okvetlen szükséges lett volna… Akkor összeragadnának a foguknál, és
be kéne vinni őket a kórházba sürgősségi ellátásra? Totál ciki lenne…
Zoe végigfutott nyelve hegyével a fémsín dudorain. Talán átmenetileg
beléphetne egy apácarendbe…
Felsóhajtott, és az út széléről kémlelte a kocsisort, hogy jön-e már az
anyja zöld Explorere. Ekkor valami robbanásfélét hallott.

Patrick a piros lámpánál ücsörgött „Police” felirat nélküli rendőrségi
kocsijában, és várta, hogy felkanyarodhasson az autóútra. Mellette, az
utasülésen egy papírzacskó hevert, benne egy adag kokain. A díler, akit az
iskola előtt kaptak el, bevallotta, hogy milyen anyag, neki most mégis fél

napját rá kell áldoznia, hogy elvigye a bűnjelet a hivatalos laborba, ahol egy
fehérköpenyes közli majd vele, amit már amúgy is tud. A rendőrségi rádió
hangerősítő gombjával babrált éppen, mikor elcsípte a hírt, hogy a
középiskolához kirendelték a tűzszerészeket, mert robbanás történt. Talán
csak a bojler… Elég öreg épületben van az iskola ahhoz, hogy efféle
történjen. Megpróbált visszaemlékezni, hol is van a kazánház az iskolában, s
remélte, hogy senki sem sérült meg. Lövések dördültek…
A lámpa zöldre váltott, de Patrick nem lépett a gázra. Fegyver a
Sterlingben…? Ez annyira furcsán hangzott, hogy csak a rádióra tudott
figyelni, hátha többet megtud.
A középiskolában… a Sterling High-ban…
A diszpécser hangja hadarósabb lett. Patrick visszafordult a kocsival, és
villogóját bekapcsolva az iskola felé vette az irányt. Más hangok is jöttek már
a recsegő rádión: rendőrtisztek adták meg pozíciójukat a városban; az
ügyeletes irányító megpróbálta beosztani az embereket, és segítséget kért a
szomszédos Lebanon és Hanover városkákból. A zajok összekeveredtek, s
a hangzavarban semmit se lehetett tisztán kivenni.
1000-es hívás – jött a rádión. 1000-es hívás…
Patrick nyomozói pályája során csak kétszer hallott ezres hívást. Először
Maine-ben, ahol egy bekattant apa túszul ejtett egy rendőrt. Másodszor
Sterlingben, egy feltételezett bankrablás során, amelyről aztán kiderült, hogy
hamis riasztás volt. Az ezres hívás azt jelentette, hogy mindenki azonnal
szálljon le a rádióról, és hagyja szabadon a frekvenciát a diszpécser
számára. Azt jelentette, hogy amiről most szó van, az nem rendőrségi
rutineljárás.
Hanem élet-halál kérdése.

Káosz mindenütt. A diákok kifelé özönlöttek az iskolából, közben
rátapostak a sérültekre. Egy fiú kézzel írt táblát tartott egy emeleti ablakban
„Segítség!” felirattal. Két lány egymást átölelve zokogott. A káosz része volt
a rózsaszínné fakult vér a havon; a rohangáló szülők, akik elveszett
gyermekeik nevét sikoltozták. A káosz része volt az arcokba meredő
tévékamera. Az, hogy nem volt elég mentőautó, nem volt elég rendőr, és

nem mondta meg senki, most mégis mit kéne csinálni, amikor a világ egy jól
ismert része atomjaira hullott.
Patrick félig felhajtott a járdára, kipattant, és előkapta golyóálló mellényét
a csomagtartóból. Adrenalinszintje az egekbe szökött már, amitől a
periférikus látása kissé hullámzott, de összes érzéke kiélesedett. A zűrzavar
közepén ott állt O'Rourke parancsnok egy megafonnal a kezében. – Nem
tudjuk, mi történt – vetette oda Patricknek. – Az SE már úton van.
Patricket csöppet sem érdekelte a Speciális Egység. Mire ideérnek a
kommandósok, addigra még száz lövés eldördülhet, és akár meg is halhat
egy gyerek. Elővette a fegyverét. – Bemegyek.
– Egy

frászt mész. Nincs benne az eljárásrendben.

Szarok rá, mi van benne – vágott vissza Patrick indulatosan. – Majd
legfeljebb kirúgsz utána.
–

Ahogy felrohant a főlépcsőn, halványan érzékelte, hogy két másik járőr jön
mögötte, akik szintén semmibe vették a főnököt. Fölérve utasította őket,
hogy induljanak jobbra és balra a folyosókon, ő maga belökte a dupla
lengőajtót középen, s átpasszírozta magát a kifelé igyekvő, lökdösődő
diákokon. A tűzjelző olyan hangosan sivított, hogy Patrick alig hallotta a
lövéseket. Megragadta egy mellette tülekedő fiú kabátját. – Ki az? – ordított
rá. – Ki lövöldözik?
A fiú némán rázta a fejét, és kitépte magát a kezéből. Patrick
utánapillantva látta, ahogy kétségbeesve rohan az ajtó felé, kilöki és kiér a
napfényre.
A diákok úgy folyták körbe, mintha kődarab volna a patakmederben. Füst
kavargott, csípte a szemét. Patrick megint gyors fegyverropogást hallott, s
erőnek erejével fékezte magát, hogy ne kezdjen el arrafelé rohanni. –
Hányan vannak…? – kiabált rá egy elszaladó lányra.
– Nem…

nem tudom…

A mellette futó fiú lassított, megfordult, s Patrickre nézett tétovázva, hogy
megálljon-e segíteni, vagy inkább rohanjon tovább ész nélkül, hogy végre
kikeveredjen ebből a pokolból. – Egy fiú… lő mindenkire…
Ennyi elég is volt. Patrick továbbküzdötte magát előre, mint egy felfelé
úszó lazac a folyóban. A földön papírlapok, füzetek hevertek szanaszét;

sarka alatt töltényhüvelyek gördültek. A lövések helyenként leverték a
mennyezetet, és a kövön heverő, kicsavarodott testeket finom porral
borította be. Patrick igyekezett nem odafigyelni semmire, s eddigi összes
szakmai rutinját félredobva, szinte vakon haladt előre – elfutott olyan zárt
ajtók mellett, amelyek a gazembert rejthették a szeme elől; nem kutatta át a
szobákat, amelyeket át kellett volna – ehelyett előretartott fegyverrel és
torkában dobogó szívvel haladt előre rendületlenül. Később már vissza
tudott idézni olyan részleteket, amelyeket a pillanat hevében szinte nem is
fogott fel: a fűtéscsöveken lazán lógott a szigetelés, mert a gyerekek
feltépték, búvóhelyet kerestek mögötte; cipők hevertek szanaszét,
melyekből tulajdonosaik szó szerint kiugrottak. A biológiaterem előtt, a
padlózaton kísérteties „műtetthely”: a diákok külön feladat keretében
rajzolták fel saját testük körvonalait.
Patrick egymásba körkörösen csatlakozó folyosókon rohant. – Merre…?!
– nyögte mindannyiszor, ahányszor csak egy-egy menekülő diák elszaladt
mellette, más navigálásra nem hagyatkozhatott. Látta a vérfoltokat a kövön,
a heverő gyerektesteket, de csak egy pillantásra. Nem mert lassítani.
Felfutott a központi lépcsőn, és amint felért az emeletre, csattanva kinyílt
egy ajtó. Patrick megpördült, és felemelte fegyverét. Egy fiatal tanárnő
zuhant ki, felemelt kézzel térdre esett. Hófehér arca fölött volt még tizenkét,
rémülettől kifejezéstelen másik arc. Patrick orrát megcsapta a húgy szag.
Leengedte a pisztolyt, és a lépcső felé intett vele. – Menjenek – adta ki az
utasítást, de azt már nem várta meg, hogy vajon engedelmeskednek-e.
A sarkon befordulva Patrick megcsúszott egy vérfolton, s ekkor eldördült
még egy lövés – ezúttal olyan hangosan, hogy belecsengett a füle. A
tornaterem nyitott dupla ajtajához osont, s tekintetét végigfuttatta a földön
heverő testeken és a tornaszereken. Nem látta a merénylőt. A péntek
éjszakai meccslátogatásaiból tudta, hogy a Sterling High túlsó végében jár
most. Akkor a lövöldöző vagy itt rejtőzik, vagy pedig elfutott mellette úgy,
hogy ő nem vette észre. Akkor viszont itt is meglepheti, a tornateremben…
Patrick a bejárat felé pördült, hogy lássa, sarokba szorították-e. Újabb
lövés dördült. Egy másik ajtóhoz rohant, amelyet eddig nem vett észre. A
fehér csempés öltözőbe jutott. A padlón vérpöttyök ösvénye. A sarok felé
emelte a pisztolyt.
Két mozdulatlan testet látott az öltöző egyik végében. A másik, Patrickhez
közelebbi falnál egy vékony fiú guggolt a szekrények mellett. Csontos arca

volt és kissé elferdült, vastag keretes szemüvege. Szemmel láthatóan
reszketett.
Jól vagy? – suttogta Patrick. Nem akarta hangos beszéddel felfedni
helyét a lövöldöző előtt.
–

A fiú nem szólt, csak pislogott.
– Hol

van? – súgta felé Patrick a kérdést.

A fiú előhúzott egy pisztolyt a combja alól, és a saját fejéhez emelte.
Patricken újabb adrenalinhullám futott át. – Ne merj mozdulni, az istenit! –
ordította, és a fiúra emelte a pisztolyát. – Dobd el a fegyvert, vagy lelőlek! –
izzadtságcsöppek csurogtak a hátán, és a homloka is gyöngyözni kezdett. A
marka szorosan simult a pisztolyra, ahogy célzott, és elszánta magát, hogy
ha muszáj, könyörtelenül kicsipkézi pisztolygolyóval a gyerek bőrét.
Az ujját meglazította a ravaszon, amint látta, hogy a gyerek marka
szélesre tárul, mint egy tengeri csillag, és kihullik belőle a fegyver. Csattanva
esett a kőre, és odébb csúszott. Patrick azonnal mozdult érte, de az egyik
járőr – akit Patrick észre sem vett eddig – megelőzte, és felvette. Patrick
arccal a kőre nyomta a fiút, hátrabilincselte a kezét, miközben térdét
keményen a gerincének feszítette. – Egyedül vagy? Van még veled valaki?
– Csak

én, egyedül… – nyögte ki a srác.

Patrick szédült, a pulzusa az egekben volt, de azért hallotta, ahogy a
másik rendőr rádión leadja a jelentést: – Itt Sterling… Egyet elfogtunk – nem
tudjuk, vannak-e még…
Amilyen gyorsan kezdődött, úgy is ért véget az egész. Már amennyire az
ilyesmi csak úgy véget tud érni. Patrick nem tudhatta, hogy vajon van-e
taposóakna vagy bomba elrejtve valahol. Nem tudta, hány halott van, és
hány sérültet tud a Dartmouth-Hitchcock Orvosi Centrum és az Alice Peck
ambulancia fogadni. Nem tudta, hogyan kezdjen neki a munkának egy ilyen
hatalmas tetthelyen. Az elkövető ártalmatlanítva – de vajon milyen áron…?
Patrick egész testében reszketett, mert tudta, hány diák, szülő és
állampolgár szempontjából érkezett már megint túl későn.
Pár lépést tett, aztán térdre rogyott, mert a lába szinte összecsuklott.
Úgy tett, mintha szándékosan csinálta volna, hogy a két odébb heverő
holttestet megvizsgálja. Halványan észlelte közben, ahogy a lövöldöző fiút a

másik tiszt kitaszigálja a teremből, hogy levigye az odalent várakozó
rendőrségi járőrkocsihoz. Nem fordult meg, inkább az előtte fekvő testre
összpontosított. Fiú, hokimezben. Az oldalán feküdt egy vértócsában. A
halántékán golyónyom. Patrick felvette az áldozat fejéről leesett
baseballsapkát: „Sterling Hockey” volt ráhímezve.
A fiú mellett egy lány feküdt hason; a szemöldöke alól vér szivárgott.
Mezítláb volt, Patrick látta lábujjain a sötét rózsaszín körömlakkot. Pont
olyan, mint amilyet Tara pingált az ő lábára. A szíve elfacsarodott. Ez a
kislány – csakúgy, mint keresztlánya, bátyja és még milliónyi gyerek – felkelt
ma reggel, és gyanútlanul elment az iskolába. Meg sem fordult a fejükben,
hogy veszély leselkedik rájuk. Ez a lány bízott a felnőttekben, a tanárokban,
az igazgatóban, hogy itt gondoskodnak a biztonságáról. Szeptember
tizenegyedike után a tanárok ezért viselnek névkártyát napközben, és ezért
tartják csukva az ajtókat – az ellenségről mindig feltételezzük, hogy kívülálló,
és senki sem gondolná a szomszéd padban ülő kölyökről, hogy ő lehet az.
A lány ekkor megmozdult. – Segít… ség…
Patrick mellé térdelt. – Itt vagyok – mondta, és gyöngéd érintéssel
próbálta felmérni a lány állapotát. – Minden rendben van – annyira maga felé
tudta fordítani a lányt, hogy lássa: a vérző seb csak egy vágás, nem pedig
golyónyom, amitől tartott. Végigfuttatta ujjait a végtagokon. Közben
folyamatosan dörmögött az orra alatt ezt-azt, még ha sok értelme nem is
volt, csak hogy a lány érezze, már nincs egyedül. – Hogy hívnak, szivem?
Josie… – a lány kínlódva megpróbált felülni, mire Patrick közé és a fiú
holtteste közé húzódott – a lány amúgy is sokkos állapotban van, nem kell
ezt még tetézni is. A lány megérintette a homlokát, s mikor vérfoltos lett a
keze, megriadt. – Mi… történt?
–

Patrick, ha a szabályok szerint jár el, ott marad vele, és megvárja a
mentőket. Rádión kellett volna segítséget hívnia. A szabályok azonban most
valahogy nem látszottak helyénvalónak, ezért Patrick inkább a karjába
emelte Josie-t. Kivitte az öltözőből, ahol majdnem megölték, lesietett vele a
lépcsőn. Úgy lépett ki a bejáraton át a szabadba, mintha képes volna
megmenteni a lányt, és saját magát is.

Tizenhét évvel korábban
Lacy előtt tizennégyen ültek, feltéve, ha az ember figyelembe vette a
tényt, hogy mind a hét nő, aki a szülés-előkészítő tanfolyamra jár, várandós.
Néhányan jegyzetfüzettel-tollal voltak felszerelkezve, s az eltelt másfél órát
azzal töltötték, hogy a folsav javasolt dózisait, a fejlődési rendellenességeket
és a kismamáknak javasolt diétákat írogatták le. Ketten elzöldültek, amikor
egy normális lefolyású szülés menetét taglalta nekik, és reggeli hányingerre
hivatkozva kirontottak a mosdóba. Persze egész nap tartott a reggeli
rosszullétük…
Lacy fáradt volt. Saját szülési szabadsága csak egy hete járt le, s
valahogy igazságtalannak tűnt, hogy nem a saját gyereke miatt éjszakázik,
amikor levezet egy-egy szülést a sötétség óráiban. A melle sajgott – kínos
figyelmeztetés, hogy félre kéne vonulnia fejni megint, hogy legyen tej
Peternek, amit holnap a bébiszitter re bízhat.
Mégis – ahhoz túlságosan szerette a munkáját, hogy teljesen feladja. A
végzettsége alapján felvételizhetett volna az orvosira, és gondolt is rá, hogy
szülész-nőgyógyász lehetne, de aztán rájött, hogy a paciensei ágya mellett
ülve teljesen képtelen arra, hogy ne élje át velük együtt a fájdalmakat. Az
orvosok falat húznak maguk és a betegeik közé, a nővérek feladata éppen
ezeknek a falaknak a lebontása. Ezért tehát egy olyan tanfolyamra
jelentkezett inkább, amely képesített szülésznővé teszi. Ez a foglalkozás
megengedi, hogy belefolyjon a kismamák egészséges érzelmi életébe, s
nemcsak a testi tüneteikkel kell foglalkoznia. Talán néhányan az orvosok
közül úgy vélték, Lacy a könnyebb utat választotta, és maga is könnyűnek
bizonyult, de Lacy hitt abban, hogy ha megkérdezi a kliensét: „Hogy érzi
magát?”, a jó és pozitív mesélnivalók sokkal fontosabbak, mint az, hogy mi a
probléma.
A műanyag magzatmodell mellől felkapta a jól ismert terhes tanácsadó
kézikönyvet, és felmutatta. – Hányan látták már ezt valahol?
Hét kéz emelkedett a magasba.
Rendben. Ne vegyék meg. Ne is olvassák el. Ha már megvették, dobják
ki. Ez a könyv arról győzné meg önöket, hogy el fognak vérezni,
görcsrohamot kapnak, meghalnak, vagy más egyéb történik magukkal, ami
–

egy normális terhesség során nem fordul elő. Higgyék el nekem, a normális
sáv sokkal szélesebb, mint ahogy ezek a szerzők állítják.
Észrevette, hogy hátul egy nő az oldalához kap. Görcs? – gondolta Lacy.
Rendellenesen fekvő magzat…?
A fekete kosztümös nő haja szigorúan hátra volt simítva, lófarokba. Lacy
figyelte, ahogy megint az oldalához nyúl, és most elő is vett egy kis
személyhívót a szoknyája övrészéből. A nő felállt. – Ööö… bocsánat…
Mennem kell.
Nem várhat a dolog még pár percet? – kérdezte Lacy. – Éppen
átmennénk megnézni a szülészetet.
–

A nő átnyújtotta az űrlapot, amelyet mindenkinek ki kellett töltenie. –
Valami sürgősebb dolgom akadt most – közölte, és kisietett a teremből.
Nos, akkor talán ideje egy kis technikai szünetet tartanunk. – Ahogy a
többi hat nő libasorban kiment az ajtón a mosdó felé, Lacy lepillantott a
papírra. Alexandra Cormier – ez a név állt rajta. Oda kell rá figyelnem,
gondolta Lacy.
–

Alex akkor védte legutóbb Loomis Bronchettit, amikor a férfi három
lakásba tört be, elektronikai berendezéseket vitt el, s ezeket aztán
megpróbálta elsózni a New Hampshire-i Enfield utcáin. Loomisnak ahhoz
volt mersze, hogy ezt az egészet kiagyalja, de azt már nem gondolta végig,
hogy egy ilyen kisvárosban, mint Enfield, mekkora feltűnést kelt egy efféle
orgazdakereső hadművelet.
Loomis legújabb húzása az volt, hogy előző éjszaka a barátjával egy
drogdíler nyomába eredt, aki szerintük, nem látta el őket elég anyaggal.
Elcsípték a fickót, megkötözték, és bedobták a kocsi csomagtartójába.
Loomis előzőleg fejbe vágta egy baseballütővel, amitől a dílernek betört a
feje, és rángani kezdett. Mikor fuldokolni kezdett a saját vérétől, Loomis
megfordította, hogy kapjon levegőt.
– Nem

hiszem el, hogy a támadást rám varrják – mondta Loomis Alexnek a
cellája rácsain át. – Én mentettem meg a fickó életét!
– Nos,

ezt talán fel tudtuk volna használni a bíróságon, ha nem arról lenne
szó, hogy éppen maga okozta a sérülését.

– Valahogy

ki kell vakarjon a szarból, nehogy többet kapjak egy évnél. Nem
akarok a Concordba kerülni…
– Magát

akár gyilkossági kísérlettel is megvádolhatták volna, tudja?

Loomis összevonta a szemöldökét. – Én csak szívességet tettem a
rendőrségnek, hogy egy ilyen szemét alakot kivontam a forgalomból.
Hát ezt Loomis Bronchettiről ugyanúgy el lehetne mondani, ha elítélnék és
börtönbe küldenék, gondolta Alex. Ám most nem az volt a dolga, hogy
ítélkezzen Loomis felett. Hanem hogy kifogástalanul elvégezze munkáját,
érzelmeinek teljes kizárásával. Loomis felé egy másik arcát kell mutatnia,
miközben tudja, hogy van egy igazi, ami rejtve van. Az a dolga, hogy ne
hagyja a személyes érzelmeit rátelepedni a szakmai hatékonyságára, és el
kell érnie, hogy Loomis Bronchettit felmentsék.
– Lássuk,

mit tehetek – mondta.

Lacy jól tudta, hogy minden újszülött más és más – minden kicsiny lénynek
megvannak a maga hóbortjai, nyűgei és vágyai. Valahogy mégis arra
számított, hogy második beavattatása az anyaságba nagyjából ugyanolyan
eredménnyel jár, mint az első. Az aranyhajú Joey annak idején megállásra
késztette a járókelőket. Ahogy az anyja a babakocsiban tolta, léptennyomon jöttek a megjegyzések, hogy milyen gyönyörű gyermeke van. Peter
szintén gyönyörű baba volt, de sokkal nehezebb eset. Olyan görcsösen,
kétségbeesetten tudott sírni, hogy megnyugtatásul Lacynek a gyerekülésbe
szíjazva rá kellett raknia őt a vibráló ruhaszárító tetejére. Előfordult, hogy
Peter hirtelen abbahagyta a szopást és elrántotta a fejét.
Hajnali két órakor Lacy megpróbálta Petert visszaaltatni. Joey-tól
eltérően, aki úgy zuhant álomba, mintha egy szikláról lépne a szakadékba,
Peter szinte mindent megtett azért, nehogy véletlenül elaludjon. Lacy a hátát
paskolgatta, apró körökben masszírozta piciny lapockáit, miközben Peter
csuklott és sírt. Lacy is úgy érezte, mindjárt zokogásban tör ki. Az elmúlt két
órában ugyanazt a reklámklipet nézte a japán húsvágó bárdokról. A dívány
vaskos karfáján számolgatta a csíkokat, mígnem már összefolytak a szeme
előtt. – Hé, mi a baj, kisember? – sóhajtott fel. – Mit csináljak, hogy boldog
legyél?

A férje szerint a boldogság relatív fogalom. Bár többnyire mindenki
nevetett, amikor Lacy elmesélte, hogy a férje hivatása lényegében a
boldogság árcédulázása, végül is mi más lenne egy közgazdász dolga, mint
anyagi értékben kifejezni az élet felbecsülhetetlen értékeit. Lewis Sterling
College-beli kollégái arról írtak tanulmányokat, hogy mekkora társadalmi
felhajtó ereje van az oktatásnak, az egészségügynek vagy a munkahelyi
elégedettségnek. Lewis kutatási területe sem volt ennél kevésbé fontos, bár
egy kissé rendhagyónak tűnt. Éppen ezért kérték szívesen tévés
szereplésekre, céges előadásokra. Hiszen sokkal izgatóbb, ha a számokról
úgy beszélünk, hogy a nevetéssel vagy a szőke nős viccekkel hozzuk őket
kapcsolatba, és ezek dollárban kifejezhető értékéről beszélünk. A rendszeres
házasélet például – már ha a boldogsághozadékát nézzük – egy ötvenezer
dolláros fizetésemeléssel egyenértékű. Ha viszont mindenki megkapja ezt az
emelést, akkor a dolog korántsem olyan izgi… És ugyane logika alapján
elmondható, hogy ami korábban boldoggá tett bennünket, nem biztos, hogy
ma megörvendeztet. Lacy öt évvel korábban fél karját is odaadta volna,
hogy a férje egy tucat rózsával állítson be; most pedig attól kerülne padlóra
az örömtől, ha Lewis lehetőséget adna egy tízperces délutáni alvásra.
A statisztikát félretéve, Lewis minden bizonnyal úgy kerül majd be a
történelemkönyvekbe, hogy ő volt a közgazdász, aki matematikai formulába
öntötte a boldogságot: Va per Vá, azaz a valóság osztva a vágyakkal. Ebből
az következik, hogy a boldogsághoz két út vezet: az ember vagy javít az őt
körülvevő valóságon, vagy pedig lejjebb adja a vágyait. Egyszer Lacy
megkérdezte a férjét, amikor a szomszédban voltak egy partin, mi van akkor,
ha valakinek nincsenek vágyai. Hiszen, ugye, nullával nem lehet oszlani…
Eszerint ha az ember csak úgy sodortatja magát, és állja a csapásokat,
akkor nem lehet boldog? Hazafelé a kocsiban Lewis azzal vádolta meg
Lacyt, hogy megpróbálja mások előtt ellehetetleníteni.
Lacy nem szívesen gondolkozott azon, hogy vajon a családja a férjével
egyetemben boldog-e. Mindenki azt hinné, hogy ez nem kérdés egy olyan
ember számára, aki felfedezte a boldogság matematikai egyenletét, de
sajnos, úgy tűnt, ez nem így működik. Lacynek olykor eszébe jutott a régi
mondás a cipész lyukas cipőjéről, és azon tűnődött, hogy vajon mi lesz egy
boldogságkutató gyermekeiből? Mostanság, amikor Lewis sokáig
bennmaradt a munkahelyén, hogy befejezze legújabb tanulmányát, és Lacy
csaknem mindig olyan fáradtnak érezte magát, hogy akár a kórházi liftben is
el tudott volna aludni, az asszony megpróbálta elhitetni magával, hogy
egyszerűen csak arról van szó, beragadtak életük csecsemőgondozós

fázisába. Egy nap, amikor túljutnak ezen, minden elégedettségbe és boldog
együttlétbe csap majd át – pontosan úgy, ahogy Lewis kiszámolta a
komputerén. Végül is nem panaszkodhat – van egy szerető férje és két
egészséges fiúgyereke, meg olyan munkája, amelyet szeret. Hát nem az a
boldogság, amikor az ember megkapja, amire mindig is vágyott?
Lacy, ahogy Peterrel a vállán sétálgatott, ráébredt, hogy a gyerek elaludt,
s érezte a selymes babapofit meztelen bőrén. Lábujjhegyen fellopódzott a
lépcsőn, és gyöngéden betette kisfiát a bölcsőbe. Rápillantott a másik ágyra,
ahol Joey feküdt. A holdfény úgy vetült rá, mintha cirógatná. Lacy arra
gondolt, vajon milyen lesz Peter, ha ennyi idős lesz, mint Joey. Vajon lehet e
még egyszer ilyen szerencséje?

Alex Cormier fiatalabb volt, mint Lacy gondolta volna, de a huszonnégy
éve dacára olyan magabiztosan mozgott a világban, hogy egy jó tízessel
idősebbnek látszott. – Szóval, sikerült a múltkor elintéznie azt a sürgős
dolgot? – kérdezte tőle Lacy, miután bemutatkozott.
Alex kissé értetlenül pislogott, aztán rájött, hogy a szülészeten tett
látogatásról van szó, amelyről ő lemaradt. – Megúsztuk egy vádalkuval.
– Akkor

maga ügyvéd, ugye? – pillantott fel Lacy a jegyzeteiből.

Kirendelt védő vagyok. – Alex kissé felszegte a fejét, mint ha kritikus
megjegyzésre számítana azzal kapcsolatban, hogy a rosszfiúknak segít.
–

Ez nagyon megerőltető munka lehet – felelte Lacy. – Tudják a
munkahelyén, hogy várandós?
–

Alex a fejét rázta. – Nem számít – mondta nyersen. – Úgysem megyek
szülési szabadságra.
– Talán
– Nem

meggondolja magát, majd ha…

tartom meg a babát – közölte Alex.

Lacy hátradőlt a székben. – Értem. – Nem az ő dolga volt, hogy megítélje
egy terhes anya szándékait. – Ebben az esetben különféle megoldásokat
ajánlhatok. – Alex még elvetetheti a tizenegy hetes magzatát, ha úgy akarja.
Már meglett volna az abortusz, kétszer is volt rá időpontom – jelentette
ki Alex, mintha olvasna a másik nő gondolataiban. – De mind a kétszer el
–

kellett halasztanom.
Lacy tudta, hogy egy kismama lehet bármilyen elszánt, hogy elveteti a
gyereket, mégsem képes – vagy nem szívesen vállalja – egyedül meghozni a
döntést. – Nos, ha gondolja – szólalt meg –, adhatok felvilágosítást az
örökbefogadási lehetőségekről, ha még nincs kapcsolatban egyik
ügynökséggel sem. – Benyúlt a fiókba, és elővett néhány dossziét a
különféle vallási felekezetekhez tartozó cégek és a privát örökbefogadással
foglalkozó ügyvédek adataival. Alex felmarkolt egy csokor szórólapot, és úgy
terítette maga elé, mint egy pakli kártyát. – Most inkább magával
foglalkozzunk… Hogy érzi magát? – folytatta Lacy.
Nagyon jól – felelte Alex kurtán. – Nem vagyok fáradt, és nincs
hányingerem se reggelenként. – Az órájára pillantott. – Viszont el fogok
késni egy találkozóról.
–

Lacy látta, hogy Alex problémamegoldó típus, aki minden vonatkozásban
kézben tartja a dolgait. – Nem baj, ha kissé lelassul terhesség idején. A teste
lehet, hogy ezt kívánja.
– Tudok
– És

magamra vigyázni.

mi lenne, ha ezt a feladatot olykor-olykor átengedné másnak?

Alex arcán a bosszúság halvány felhője futott át. – Nézze, nincs
szükségem pszichoterápiára. Én tényleg értékelem, ha segíteni próbálnak,
de…
A partnere is támogatja a döntésében, hogy nem tartja meg a babát? –
kérdezte Lacy.
–

Alex kissé félrefordította az arcát. Mielőtt Lacy rátalált volna a megfelelő
formulára, hogy ismét magára vonja a figyelmét, Alex megszólalt: – Nincs
partnerem – mondta hűvösen.
Amikor Alex teste legutoljára átvette az irányítást, és megtette, amiről
Alex amúgy tudta, hogy nem kéne, megfogant a baba. Elég ártatlanul indult
az egész – a büntetőjog professzora, Logan Rourke, behívta őt a
szobájába, és közölte, hogy Alex az ő véleménye szerint kompetens bíró
lesz, és hogy majd egyetlen esküdt sem fogja tudni levenni róla a szemét.
Ahogyan ő sem tudja… Alex úgy látta, hogy Logan maga az Úristen. A
presztízs és a hatalom annyira vonzóvá tehet egy férfit, hogy a nőnek szinte

a lélegzete is eláll. Logan olyan volt Alex szemében, mint a megtestesült
álom, amelyre egész, életében várt.
Hitt neki, amikor Logan közölte, hogy tízévnyi tanítás során még nem
látott Alexhez hasonlóan gyors eszű diákot. Alex azt is elhitte, hogy a
házassága romokban, már csak formálisan működik. És akkor is hitt neki,
amikor a férfi egy este hazavitte az egyetemről, és Alex arcát két tenyerébe
fogva azt mondta, hogy Alex az élete értelme.
A jog a részletek és a tények tudománya, nem pedig az érzelmeké. Alex
óriási hibát követett el, amikor erről megfeledkezett a Logannel való
viszonya miatt. Egyszeriben felborogatta a napirendjét, elhalasztotta a
betervezett dolgokat, és várta a férfi hívását, amely hol jött, hol pedig nem.
Alex úgy tett, mintha nem látná a prof flörtölését az elsőéves
joghallgatókkal, akik éppen úgy néztek Loganre, mint ahogy ő szokott.
Aztán amikor terhes lett, elhitette saját magával, hogy ez azt jelenti, ők
ketten most már együtt élik le az életüket.
Logan megmondta neki, vetesse el a gyereket. Alex be is jelentkezett az
abortuszra, csak éppen elfelejtette beírni a dátumot a naptárába. Kért egy új
időpontot, és túl későn ébredt rá, hogy ez ütközik a záróvizsgájával. Akkor
fogta magát, és elment Logan-hez. Talán valamiféle jel, hogy elmulasztottam
kétszer is az időpontot, közölte a férfival.
Lehetséges, hogy jel, felelte a prof, de nem azt jelenti, amire gondolsz.
Gondolkozz egy kicsit, érvelt. Egyedülálló anyaként sose lesz belőled
büntetőjogász. Válassz – vagy a karriered, vagy a gyerek…
Valójában úgy értette, hogy Alex válasszon: vagy a gyerek, vagy ő.

A nő hátulról ismerősnek tűnt, de olyan furcsamód, mint amikor egy
ismerőst nem a megszokott környezetében látunk: a zöldséges előttünk áll
sorban az áruházi pénztárhoz; vagy a postást látjuk tőlünk néhány sorral
odébb a színházban. Alex rábámult még egy másodpercig, aztán rájött, hogy
mi a furcsa: a baba. Lacy Houghton a parkolást fizette éppen az
automatánál, amint Alex átvágott a bíróság hallján a hivatali szárny felé.
– Nem

kell ügyvéd? – kérdezte Alex.

Lacy felnézett, a babahordozó a behajlított karján függött. Neki is kellett
egy perc, hogy rájöjjön, ki áll vele szemben, hiszen Alexet csak egyszer látta,
egy hónappal korábban. – Ó, hello – mondta végül mosolyogva.
– Mi

járatban itt, az én oroszlánbarlangomban?

Ja, csak letettem az óvadékot a volt férjemért… – Lacy megvárta, amíg
Alex szeme elkerekedik, csak aztán kezdett nevetni. – Vicceltem. Csak a
parkolójegyet intéztem.
–

Alex önkéntelenül is lebámult a kisbabára. A fiúcska kék sapkát viselt,
amely az álla alatt meg volt kötve, s kerek kis orcái szinte túlcsordultak a
puha anyagon. Az orra folyt, s mikor észrevette az őt vizslató Alexet,
fogatlan szája széles mosolyra húzódott.
Nem akar meginni egy gyors kávét? – indítványozta Lacy, s betáplált az
automatába tíz dollárt a jegye melle. Aztán kissé feljebb lendítette karján a
babahordozót, és elindult a Dunkin' Donuts irányába, az út túloldalán.
Odakint megállt, s az ott posztoló koldus markába nyomott egy másik tízest.
Alex égnek emelte a szemét – jézusom! –, mert látta előző nap, munkából
jövet ugyanezt a fickót a szomszédos vendéglőbe belépni.
–

A kávézóban Alex figyelte, ahogy Lacy könnyedén lehámozza a
csecsemőről a legfelső ruharétegeket, aztán kiemeli a babahordozóból, hogy
az ölébe vegye. Lacy beszélgetés közben egy textíliát terített a vállára, s
elkezdte Petert szoptatni. – Nehéz…? – bukott ki Alexből a kérdés hirtelen.
–A

szoptatás?

– Nem

csak az… Hanem az egész…

Ez kifejezetten olyasmi, amit meg lehet tanulni. – Lacy vállára emelte a
babát, cipőcskéi a nő mellkasát rugdosták, mintha máris odébb akarna
szaladni az anyjától. – A maga munkájával összehasonlítva valószínűleg
csupa vidámság…
–

Alexnek erről azonnal Logan Rourke jutott az eszébe, aki kinevette őt,
amikor közölte: a kirendelt védők közé áll. – Egy hétig sem fogod bírni,
jósolta a férfi. Túl gyenge vagy hozzá.
Alex néha eltűnődött, hogy vajon azért vált-e be kirendelt védőként, mert
tehetséges, vagy mert annyira bizonyítani akarja, hogy Logan tévedett.
Akárhogy is, Alexnek sikerült megvetnie a lábát a munkájában úgy, hogy

tisztességgel képviselte védencei érdekeit, miközben nem hagyta őket
eluralkodni saját személyiségén, érzelmein.
Merthogy ezt a hibát egyszer már elkövette Logannel kapcsolatban.
Fel tudta hívni valamelyik örökbefogadással foglalkozó ügynökséget? –
kérdezte Lacy.
–

Alex meg csak el sem hozta a tanácsadóból a brosúrákat. Talán még
mindig ott vannak az asztalon…
Felhívtam néhányat – hazudta. A dolog rajta volt a tennivalói listáján,
csak eddig valahogy mindig jött valami más…
–

Kérdezhetek valami személyeset? – folytatta Lacy, és Alex lassan
bólintott. Nem szerette a személyes kérdéseket. – Miért döntött úgy, hogy
nem tartja meg a babát?
–

Vajon tényleg eldöntötte már…? Vagy inkább valaki más döntötte el
helyette?
– Ez

most nem a megfelelő pillanat… – mondta Alex.

Lacy nevetett. – Nem tudom, hogy van-e megfelelő pillanat egyáltalán a
gyerekvállalásra. A maga élete minden bizonnyal fenekestül felfordulna.
Alex rábámult. – Én szeretem az életemet, úgy, ahogy van.
Lacy babrált valamit a gyerek ingecskéjén. – Ha jobban megnézzük, nincs
is olyan nagy különbség a kettőnk munkája között.
–A

visszaesők száma talán hasonló… – felelte Alex.

Nem… Úgy értettem, hogy mi az embereket a legnyersebb valójukban
látjuk. Éppen ezt szeretem a szülészetben. Meglátni, hogy milyen erős valaki
egy igazán fájdalmas helyzetben. – Alex-re pillantott. – Nem fantasztikus,
hogy amikor minden lepel lehullik róluk, milyen egyformák az emberek?
–

Alex a védenceire gondolt, akikkel eddig dolga akadt. Összefolyt az arcuk,
mintha csak egy lenne belőlük. Vajon nem azért, mert tényleg egyformák,
ahogy Lacy állítja? Vagy mert ő maga tökélyre fejlesztette azt a szokását,
hogy nem nézi meg ezeket az embereket túl közelről?

Alex figyelte, ahogy Lacy a térdére ülteti a gyereket. A baba ütögette az
asztalt, és gurgulázó hangokat hallatott. Lacy hirtelen felállt, és a babát Alex
felé nyújtotta, aki kénytelen volt megfogni, ha nem akarta, hogy leessen. –
Jaj, vigyázzon Peterre egy picit, amíg kimegyek a mosdóba.
Alex pánikba esett. Várjon, nem tudom, mit kell csinálni! – akarta mondani,
de nem szólt. A gyerek kalimpálni kezdett a lábával a levegőben, mint egy
rajzfilmfigura, amikor túlfut a kiálló sziklán.
Alex ügyetlenül az ölébe ültette a kicsit. Nehezebb volt, mint gondolta
volna, és a bőre olyan, mint a nedves bársony. – Peter mondta udvariasan
–, én Alex vagyok.
A baba a kávéscsészéért nyúlt, mire Alex villámgyorsan visszarántotta.
Peter arca elkámpicsorodott, aztán bömbölni kezdett.
Sikoltozva sírt, hangosan, dobhártyát repesztően. – Hagyd abba –
könyörgött neki Alex. Az emberek feléje fordultak, és bámulni kezdtek.
Felállt, Peter hátát paskolgatta, ahogy Lacytől látta, és azért imádkozott,
hogy a gyerek fáradjon el, rekedjen be, vagy legalább könyörüljön meg rajta,
a teljesen tapasztalatlan lényen. Alex, aki mindig szellemesen vissza tudott
vágni, akit bármilyen pokoli jogi helyzetbe hozhattak szakmailag, mindig állt a
talpán keményen, még csak bele sem izzadt – most teljesen elveszettnek
érezte magát.
Alex leült, és Petert maga elé tartotta. A gyerek arca már sötétvörös volt,
annyira, hogy szőke pihehaja szinte fehéren ragyogott a feje búbján. –
Figyelj – mondta Alex. – Elhiszem, hogy nem engem akarsz, de ez van…
A gyerek még egy utolsót hüppögött, és elcsendesedett. Alex szemébe
bámult, mintha megpróbálná kitalálni, ki lehet.
Alex megkönnyebbülve ültette az ölébe, és kissé kihúzta magát.
Lepillantott a baba teje búbjára, ahol lüktetett a kutacs lágy bőre.
Ahogy engedett a szorítása a gyereken, az is ellazult. Ez ilyen egyszerű?
Alex végighúzta ujja hegyét a gyerek feje tetején. Tudta, hogy mire való a
kutacs: a koponyacsontok összecsúsznak, hogy a szülés könnyebb legyen,
aztán, mire a gyerek totyogó korba ér, a rés összeforr. Valamennyien így,
ilyen sebezhetőnek születünk, s ezt a jellegzetességet aztán szó szerint
felváltja a felnőttkor keményfejűsége.

Bocsánat – lassított Lacy az asztal mellé érve. – Köszönöm a
segítséget.
–

Alex úgy nyújtotta felé a gyereket, mint aki megégette magát.

A pácienst harmincórás otthoni vajúdás után hozták be. A nő szentül hitt a
természetes módszerekben; a terhesgondozást a minimumra csökkentette –
nem jöhetett szóba nála se ultrahang, se amniocentézis. Minek? A gyerekek
úgyis elérik, amit akarnak, és mindent megszereznek a kellő időben, amikor a
világra meg kell érkezniük… Lacy úgy tette a nő remegő hasára a tenyerét,
mintha kézrátétellel gyógyítana. Három kiló, gondolta. A feneke itt fönt, a
feje ott lent. Az orvos bedugta a fejét az ajtón. Hogy mennek itt a dolgok?
Mondja meg az intenzíven, hogy a harmincötödik hétben vagyunk, de
minden rendben lévőnek látszik. – A doki eltűnt, Lacy pedig betelepedett a
nő két lába közé. – Tudom, hogy ez az egész olyan, mintha már egy
örökkévalóság óta tartana – mondta. De ha még egy óráig együtt dolgozik
velem, meglesz a babája.
–

A férjet a nő mögé küldte, hogy fogja át, és tartsa az asszonyt, amikor ő
majd nyomni kezd. Ekkor megszólalt a Lacy tengerkék műtősruhája
övrészére rögzített személyhívó. Ki az ördög lehet az? Már hívásra jött ide
is, és a titkárnő tudja, hogy szülnek.
Bocsássanak meg – mondta, intett a nővérnek, hogy helyettesítse, és
kiment a folyosóra, a nővérpulthoz. Elkérte a telefont. – Mi történt? –
kérdezte, amikor a titkárnője felvette.
–

– Az

egyik páciense mindenáron beszélni akar magával.

– Nos,
– Azt
– Ki

most nemigen érek rá, mint tudja – felelte Lacy epésen.

mondta, vár. Ameddig csak kell.

az?

– Alex

Cormier – felelte a titkárnő.

Lacy hasonló esetben közölte volna a titkárnővel, beszélje rá az illetőt,
hogy keressen más szülésznőt. Alex Cormier azonban más eset volt –
valami rejtély lappangott a nő mögött, amit Lacy nem tudott megfejteni. Bár

nem tudja, mi lehet az, de valami határozottan nem stimmel vele. – Rendben
– mondta Lacy. – De közölje vele, hogy órákba is telhet…
Helyére tette a kagylót, és visszasietett a szülőszobára. Ellenőrizte a nő
tágulását. – Nos, csak annyi kellett, hogy kimenjek – jegyezte meg évődve.
– Már tíz centiméternyire tágult. Ha megint úgy érzi, nyomni kell, akkor ne
habozzon… Adjon bele mindent.
Tíz perc múlva Lacy világra segített egy másfél kilós kislányt. Amint a
szülők csodálni kezdték a kis jövevényt, Lacy a nővér felé fordult. Nem szólt,
csak a szemével jelzett: itt valami nagyon nem stimmel…
Annyira picike… – szólalt meg a papa. – Biztos, hogy… minden rendben
vele?
–

Lacy habozott, mert valójában nem tudta a választ. Fibróma…? Annyi
biztos, hogy a nő hasában több volt, mint egy másfél kilós baba. Bármely
pillanatban elkezdhet vérezni…
Amikor azonban Lacy a nő hasához nyúlt, hogy lefelé nyomja a méhet,
megmerevedett. – Mondták maguknak, hogy ikreik vannak?
A férj arca hamuszürkére váltott. – Ketten vannak odabenn?
Lacy elmosolyodott. Ikrekkel elbánik, ez nem gond, inkább jutalomjáték –
orvosi katasztrófa helyett… – Nos, most már csak egy van odabent…
A férfi letérdelt a felesége mellé, és üdvözülten homlokon csókolta. Hallod
ezt, Terri? Ikrek…
Felesége le sem vette szemét picinyke újszülött lányukról. – Az remek –
mondta nyugodtan. – De én nem nyomok már többet, az biztos.
Lacy nevetett. – Dehogyisnem, mindjárt meggyőzöm az ellenkezőjéről.
Negyven perccel később Lacy magára hagyta a boldog családot az
ikerlányokkal, és elvonult a személyzeti pihenőszobába, ahol vizet locsolt az
arcára, és tiszta műtősruhába bújt. Aztán felkaptatott a lépcsőn az
ambulanciára. Végignézett a folyosón ücsörgő nők során. Az így-úgy nyugvó
kezek különféle méretű hasakon pihentek – olyanok, mint a dagadó hold
különféle fázisai… Az egyikük vöröslő szemekkel felállt, bizonytalanul, mintha
egy mágnes húzta volna talpra Lacy érkeztére. – Alex…! – szólalt meg Lacy,
aki csak most döbbent rá, hogy a nő őrá várt. – Jöjjön velem.

Egy üres vizsgálóba vezette Alexet, és leült vele szemben. Észrevette,
hogy Alex fordítva vette fel a pulóverét. Kerek nyakú, halványkék darab volt,
amelyen ez nem volt túl feltűnő, csak a nyakán kikandikáló cédula árulta el.
Efféle bárkivel megesik, amikor rohan, vagy éppen feldúlt… Kivéve Alex
Cormiert.
Volt egy kis vérzés – szólalt meg Alex nyugodt hangon. – Nem túl sok,
de… Valamennyi.
–

Mintha Alexet utánozná, Lacy is nyugodtan válaszolt. – Nos, akkor talán
megnézhetnénk, nem?
Lacy átvezette Alexet a folyosó túlsó végébe, a magzati ultrahangra. Az
egyik asszisztenst rábírta, hogy azonnal bemehessenek. Alexet lefektette a
vizsgálóasztalra, és bekapcsolta a gépet. A vizsgálófejjel végigsimította Alex
hasát. A tizenhat hetes magzat már pici babának látszott – apró volt,
csontvázszerű, de döbbenetesen tökéletes. – Látja ezt? mutatott Lacy egy
fekete-fehér, pulzáló kis valamire. – Ez a baba szíve.
Alex elfordította a fejét, de Lacy meglátta a lefutó könnycseppet az arcán.
– A kicsi rendben van – közölte Alexszel. – Teljesen normális, ha van egy kis
pecsételő vérzés. Nem attól van, hogy valamit rosszul csinált, és nem is
lehet ellene tenni.
– Azt

hittem, elvetéltem.

Ha az ember egy ilyen egészséges magzatot lát, mint mi most, akkor a
vetélés kockázata már kisebb, mint egy százalék, de hadd mondjam inkább
úgy, hogy a normális terhesség esélye kilencvenkilenc százalék.
–

Alex bólintott, és a pulóvere ujjába törölte a szemét. – Akkor jó.
Lacy kissé habozva szólalt meg: – Nem az én tisztem szóvá tenni, de úgy
látom, ahhoz képest, hogy nem akarta megtartani a babát, Alex, nagyon
megkönnyebbültnek látszik.
– Én

nem… Nem tudom…

Lacy a képernyőre pillantott. A képen Alex magzata belefagyott az
örökkévalóság mozdulatlanságába. – Hát gondolja meg – javasolta.
Már van családom, mondta Logan Rourke aznap délután, amikor Alex
közölte vele, hogy megtartja a babát. – Nem kell másik.

Aznap éjjel Alex afféle ördögűzést hajtott végre. Megtöltötte a grill
faszénnel, meggyújtotta, és megpörkölte rajta az összes dolgozatát, amelyet
Logan Rourke-hoz írt. Fotó nem volt, amely kettejüket ábrázolta volna, se
szerelmes kis üzenetváltások – Alex most jött rá, mennyire óvatosak voltak,
és ezért milyen könnyű most a férfit kiradíroznia az életéből.
Ez a gyerek egyedül az övé lesz, határozta el. Ahogy ült, és nézte a
lángokat, a hasában növekvő magzatra gondolt, arra, ahogy egyre több és
több helyet foglal el. Elképzelte saját félrenyomódó szerveit, a kinyúló bőrt a
hasán. Elképzelte, hogy a szíve akkorára zsugorodik, mint egy kavics, mert
másra kell a hely. Nem kérdezte meg önmagától, hogy vajon azért akarja-e a
gyereket, mert bizonyítani akarja: nem Logannel képzeli el az életét, vagy
hogy legalább annyira feldúlja őt idegileg, amennyire a férfi is feldúlta őt. Nem
kérdezte, mert minden tapasztalt büntetőjogász tudja: sose kérdezz olyasmit
a vádlottól, amire te magad még nem tudod a választ…

Öt héttel később Lacy már nem szülésznő volt Alex számára, hanem
bizalmas barátnő. Lacy általában nem barátkozott a klienseivel, Alex
esetében azonban kivételt tett. Ezt a szabályszegést úgy magyarázta meg
önmagának, hogy Alex – aki ekkorra már eldöntötte, hogy megtartja a
gyerekét – valóban segítségre szorul, viszont nincs senki őrajta kívül, akivel
feloldódna.
Csak emiatt történt, vélte Lacy, hogy engedett a rábeszélésnek, és elment
vacsorázni Alexszel és a kolléganőivel. Ám kiderült, hogy még egy
gyerekmentes, „csak nők” típusú este is elveszítheti a varázsát ilyen
társaságban. Tudnia kellett volna előre – vádolta utólag magát –, hogy még
egy farfekvéses szülés is sokkal, de sokkal vonzóbb program, mint egy
jogászokkal elköltött vacsora. Az már az elején világos volt, hogy mindnyájan
szeretik a saját hangjukat hallani. Lacy hagyta, hogy a beszélgetés
körbefolyja, mintha ő csak egy kő lenne a patakmederben, és csak töltögette
a borospohárba a kólát.
A hely egy olasz vendéglő volt, ahol a hús nagyon rossz szószban
tocsogott, és a séf a fűszerek közül csak a fokhagymát hagyta érvényesülni,
de azt nagyon. Lacy eltűnődött, hogy vajon Olaszországban vannak-e
amerikai éttermek.

Alex éppen belemelegedett egy peres ügy megvitatásába. Lacy körül
röpködtek a jogi szakkifejezések. Egy csupa virágba öltözött nő Lacy jobbján
vadul rázta a tejét. – Ennek jó üzenete van – szögezte le. – Ha megbüntetsz
egy illegálisan dolgoztató céget, akkor a jogrendet erősíted.
Alex nevetett. – Sita, sajnos, emlékeztetnem kell téged, hogy te vagy az
egyetlen ügyész az asztalnál, tehát ha lemész hídba, akkor sem nyered meg
ezt az ügyet itt és most, közöttünk!
Mind elfogultak vagyunk így vagy úgy. Kell egy elfogulatlan szem. – Sita
Lacyre mosolygott. – Mi a véleménye az idegenekről?
–

Talán mégiscsak oda kellett volna figyelnem, gondolta Lacy, úgy látszik,
amíg meditálgattam, egész érdekes dolgokról kezdtek fecsegni.
Hát nem mondhatnám, hogy szakértője vagyok a témának, de éppen
most fejeztem be egy könyvet az 51-es körzetről, meg arról, hogyan
próbálta a kormány eltusolni a dolgot. Nagyon sokat írtak a megcsonkított
marhákról, és hát szerintem elég gyanús, ha egy nevadai tehén úgy veszti el
a veséit, hogy semmi vágási nyom nincs a hasán, és vérveszteséget sem
szenvedett. Volt egyszer egy macskám, szerintem azt is az idegenek
rabolták el egy időre. Pontosan – de percre pontosan! – négy hétig nem
került elő, és amikor végre visszajött, háromszög alakú minták voltak a
hátába égetve. Ahogy azok a gabonakörök… – Kis tétovázás után még
hozzátette: – De persze gabona nélkül.
–

Mindenki rábámult, és hallgatott. Aztán az egyik nő, akinek apró szája volt,
simára nyalt, szőke bubifrizurája alól pislogva megszólalt: – Mi az illegális
bevándorlókról beszéltünk.
Lacy érezte, hogy a pír elindul fölfelé a nyakán. – Vagy úgy – felelte. –
Akkor jó.
Ha engem kérdeztek – szólalt meg akkor Alex, magára vonva a többiek
figyelmét –, Lacyt kéne kinevezni Elaine Chao helyére a munkaügyi
minisztériumba. Annyit vajúdnak a döntéseikkel, Lacy határozottan
előrevinné ott a dolgokat…
–

A többiek mind hahotázni kezdtek. Lacy csöndben figyelt, és arra gondolt,
hogy Alex mindenhol a talpára esik, minden környezetbe belesimul. Akár itt, a
vacsoraasztal mellett, akár a tárgyalóteremben. Talán még az angol

királynőnél sem jönne zavarba, ha meghívnák hozzá egy teára. Igazi
kaméleon-természet.
Aztán Lacy rájött, hogy valójában nem is tudja, milyen színű akkor a
kaméleon, amikor még nem idomult a környezetéhez.

Volt egy pillanat minden terhességi szűrővizsgálaton, amikor Lacy a
kézrátételt alkalmazta – a páciens hasára fektette a tenyerét, és csupán a
„domborzati térkép” alapján tudta, hogyan fekszik a baba. Ez olyan volt a
számára, mint a Furcsaságok Kicsiny Háza Halloweenkor, amelybe Joey-t
vitte el annak idején olykor: az ember bedugja a kezét a függöny mögé, és
spagettiből rakott „belek” halmába nyúlhat, vagy megtapogathatja a
zselatinból formált agyat. Ez a kézrátétel nem volt tudományos módszernek
mondható, de két alapvető tényre támaszkodott: a magzatnak két kemény
része van – a feje és a hátsója. Ha az ember a baba fejét mozgatja meg,
érzi, ahogy az elmozdul a gerincoszlopon. Ha pedig a fenekét, akkor ettől az
egész magzat mozog.
Lacy felemelte a kezét Alex hasáról, és ülőhelyzetbe segítette a kismamát.
– A jó hír az, hogy a baba jól van – jelentette ki Lacy. A rossz az, hogy
jelenleg fordítva fekszik. Farral lefelé.
Alex megdermedt. – Császármetszés lesz…?
Addig még van nyolc hetünk. Sok mindent csinálhatunk, hogy
megfordítsuk időben.
–

– Például

mit?

Például moxibusztiót. Lacy leült Alexszel szemben. – El kéne menned
akupunktúrára, majd megmondom, kihez. Egy kis fekete ürömből sodort
pálcikát fognak meggyújtani, és a másik végét az egyik lábujjadhoz nyomni
mindkét oldalon. Fájni nem fog, csak kicsit forró lesz. Ha megtanulod otthon
csinálni – és ha most elkezded, erre még bőven van időd –, jók az esélyeid
rá, hogy a baba egy két héten belül megfordul.
–

Megpiszkálnak egy pálcikával, erre ő csinál egy szaltót?
Hát, nem biztos. Ezért azt is tanácsolnám neked, hogy ferdén támaszd
neki a vasalódeszkát a díványnak, és naponta háromszor tizenöt percig
feküdj rajta fejjel lefelé.
–

Jesszusom, Lacy. Azt nem akarod, hogy egy kristályt hordjak a
nyakamban?
–

Hidd el, ez mind sokkal kellemesebb, mintha egy orvos akarná
megfordítani a
gyereket
a
saját
módszerével.
Vagy
mintha
császármetszésből kéne felépülnöd.
–

Alex összefonta két kezét a hasán. – Nem nagyon hiszek ezekben a
vénasszonyos praktikákban.
Lacy megvonta a vállát. – Szerencsére nem te fekszel ott bent.

Egyetlen ügyvéd sem köteles furikáztatni a kliensét, Nadya Saranoff
esetében azonban Alex kivételt tett. Nadyát verte a férje, aztán elhagyta egy
másik nőért. A férfi nem volt hajlandó tartásdíjat fizetni a két fia után, bár jó
állása volt, míg Nadya csak öt dollárt keresett óránként a Subway
gyorsbüfé-hálózatnál. A nő panaszt emelt a bíróságon, de mivel az
igazságszolgáltatás malmai lassan őrölnek, elment a Wal-Martba, és elemelt
egy fekete nadrágot és egy fehér inget a gyerekosztályról ötéves fia
számára, aki évnyitóra ment volna a következő héten, de a régi ruháit mind
kinőtte.
Nadya elismerte bűnösségét. Mivel kártérítést nem volt miből fizetnie,
harminc napos, halasztott elzárásra ítélték. Ahogy Alex elmagyarázta neki,
legalább egy évig nem kell bemennie a börtönbe. – Ha most be kéne
vonulnia – mondta Nadyának a bírósági mosdó előtt –, a fiai megsínylenék.
Tudom, hogy elkeseredett volt, de mindig van megoldás. Elmehetett volna
az egyházközséghez. Vagy az Üdvhadsereghez.
Nadya megtörölte a szemét. – Nem tudtam hozzájuk elmenni. Nincs
kocsim.
Hát ez az, ezért kellett Alexnek behoznia Nadyát a bíróságra a saját
kocsiján.
Amíg Nadya bement a mosdóba, Alex próbálta megkeményíteni a szívét,
hogy ne sajogjon a nő miatt. Az ő dolga az, hogy méltányos ítéletet
verekedjen ki Nadya számára, és ez sikerült is főként, ha azt vesszük, hogy
ez már a második bolti lopása volt. Az első alkalmával lázcsillapítót csent el a
drogériából.

Alex a saját babájára gondolt, aki miatt fejjel lefelé kell feküdnie egy
vasalódeszkán, és minden éjjel kis dárdákkal szurkapiszkálnia a lábujjait,
hátha megfordul őkelme. Vajon milyen hátrány származik abból, ha valaki
más irányból jön a világra…?
Tíz perc is eltelt már, de Nadya nem jött ki. Alex bekopogott.
– Nadya..?
– Nadya,

– Benyitott, és ügyfelét a mosdó előtt találta. Zokogott.

mi a baj?

Kliense elkeseredve hajtotta le a fejét. – Megjött a menzeszem, de
tamponra sincs pénzem.
Alex a táskájába kotort, elővett egy negyeddollárost, s bedobta a fali
automatába. Amikor a tamponos doboz leesett a nyílásba, Alexnek is leesett
a tantusz. Lehet, hogy ez az ügy jogilag lezárult, de koránt sincs vége még.
– Várjon meg odakint – utasította Nadyát. – Elmegyek a kocsiért.
Elvitte Nadyát a Wal-Martba – a tetthelyre –, és három szuper-nagy
Tampaxot dobott a bevásárlókocsiba. – Még mire van szüksége?
– Alsóneműre

– suttogta Nadya. – Ez volt az utolsó…

Alex le föl tologatta a kocsit a gondolák között – vett pólókat, zoknikat és
pizsamát Nadyának; nadrágot, dzsekit, sapkát és kesztyűt a fiúknak. Aztán
berámolt számtalan doboz sóskekszet, konzervlevest, miegyebet. Elszántan
tette azt, amitől a kirendelt védők felügyelete fennen óvta az ügyvédeket.
Alex azonban úgy érezte, észnél van, és pontosan tudja, hogy ilyet még
sose tett, és nem is fog tenni többet. Nyolcszáz dollárt költött el
ugyanabban az áruházban, amely feljelentette és bíróság elé citálta Nadyát.
Egyszerűbbnek tűnt ily módon megoldani a problémát, semmint azon
tépelődni, hogy egy olyan világba szüli a saját gyerekét, amelyet olykor
nehezen bír gyomorral.
Az ünnepélyes pillanat csak addig tartott, amíg át nem nyújtotta
hitelkártyáját a pénztárosnak, és meg nem szólalt benne Logan Rourke
hangja. Mindenkiért vérzik a szíved – ezt szokta neki mondogatni.
Nos, ha valaki, ő aztán tudta…
Ő volt az első, aki a szívét darabokra törte.

Hát akkor már ezt is tudom, gondolta Alex. Hogy milyen érzés meghalni.
Újabb fájás jött, mintha szaggatná a belsejét. Két héttel korábban, a
harminchetedik heti viziten, Alex és Lacy megbeszélték a fájdalomcsillapítás
gyógyszeres módjait. Mi a véleményed? – tudakolta Lacy. Alex viccelni
kezdett: rendben, de inkább Kanadából rendeljünk valamit. Aztán közölte
Lacyvel, hogy gyógyszer nélkül, természetes módon szeretne szülni. Talán
kibírható lesz a dolog. Hát mégsem az…
Emlékezetébe idézte a Lacy óráin tanultakat, mert a barátnője
rákényszerítette, hogy járjon. A foglalkozásokon Lacyvel kellett párban
lennie, mert a többieknek vagy a férjük, vagy a barátjuk ott volt. Szülő nőket
vetítettek eléjük filmen, akiknek gumiszerűen eltorzult az arcuk, a fogukat
csikorgatták, és állati hangokat adtak ki magukból. Alex kicsit gunyorosan
fogadta ezt az „élményt”, s elkönyvelte mint a legrusnyább eseteket,
amelyeket tanító célzattal tártak eléjük. Az emberek nem egyformák, tehát a
fájdalom-küszöbük sem, vélekedett magában.
A következő görcsös összehúzódás úgy futott le a gerince mentén, mintha
egy kobra tekeredett volna rá a hátára, hasára, s még bele is vájta volna a
méregfogait. Alex térdre zuhant a konyhakövön.
A szülés-előkészítő kurzuson megtanulta, hogy a szülést megelőző
vajúdás akár tizenkét órán át is tarthat. Vagy még tovább. Ha addigra netán
nem halna bele, inkább fejbe lövi magát.

Amikor Lacy még csak bábatanonc volt, hónapokig járkált egy apró
vonalzóval, és mindent megmért. Most, hogy már éveket töltött a
szakmában, csak rá kellett néznie egy kávéscsészére vagy egy narancsra, és
pontosan tudta, hogy az egyiknek kilenc, a másiknak nyolc centiméter az
átmérője. Kihúzta kezét Alex lábai közül, és lehámozta a gumikesztyűjét. –
Két centiméternél tartasz – jelentette ki, mire Alex elsírta magát.
Még csak kettő? Nem bírom végigcsinálni – zihálta, és elcsavarta a
felsőtestét, mintha valahogy elmenekülhetne a fájdalom elől. Eddig szokásos
fegyelmezettségének maszkja mögé próbált rejtőzni, de rá kellett ébrednie,
hogy a nagy sietségben, úgy tűnik, valahol elhagyta ezt az álcát.
–

Tudom, hogy most csalódott vagy – mondta Lacy –, de valójában jól
halad a dolog. És tudjuk, hogy aki két centis tágulásnál rendben van, az
rendben lesz nyolc centisnél is. Fájásonként haladunk előre, és ne is tekints
messzebbre.
–

A vajúdás mindenkinek nehéz, ezt Lacy tudta, de azt is, hogy különösen
azok szenvedik meg, akik módszeresek a magánéletben – naptár,
időbeosztás, elvárások, tervek szerint élnek. Egy szülés kimenetelét sose
lehet előre megjósolni, és biztosan másként alakul, mint amire számítunk. A
jó szülés folyamán az ember átadja az irányítást a testnek – az agy ilyenkor
nem uralkodhat. El kell engedni magunkat, hagyni feltárulni, ami már régen
nem tárulkozott fel. Olyasvalakinek, aki mindig mindent kézben tart maga
körül, mint Alex, ez szörnyű megpróbáltatás. A siker garanciája pedig éppen
az, hogy merje szabadjára engedni, aki benne van, még akkor is, ha egy
olyan személyiséggel szembesül, aki valójában nem szeretne lenni.
Lacy lesegítette Alexet az ágyról, és átkísérte a medencés helyiségbe.
Letompította a fényeket, bekapcsolta a lágy zenét, és kioldotta Alex
fürdőköpenyét. Alex már minden szégyenérzetét levetkőzte: Lacy úgy
érezte, most már akár egy börtönre való férficsorda előtt is megmutatkozna
pucéran, ha ezzel véget vethetne a fájásoknak.
Menjél be – ösztökélte Alexet, és hagyta, hogy a másik rátámaszkodjon,
úgy ereszkedjen az örvénylő vizű kismedencébe. A meleg víz szinte pavlovi
reflexet vált ki: elég néha a lábunkat bedugni a kádba ahhoz, hogy
csillapuljon a szívverésünk.
–

– Lacy…

– nyögte Alex –, meg kell ígérned, hogy…

– Mit?
– Hogy

nem mondod el neki. A gyereknek…

Lacy megfogta Alex kezét. – Mit ne mondjak meg neki?
Alex lehunyta a szemét, és az arcát az óriási kád szélére fektette. – Hogy
először nem akartam őt.
Lacy nem válaszolt, mert látta a közelgő fájást Alex arcán. – Lélegezz
mélyen, ha itt az ideje. – Fújd el a fájdalmat, fújd ki a kezeid közül… Képzeld
el, hogy vörös a színe… Állj négykézlábra, és képzeld, hogy homokóra vagy,

befelé peregsz, önmagadba… Menj ki a strandra, Alex… Feküdj a homokba,
és érezd a nap melegét a bőrödön…
Hazudj magadnak, amíg a hazugság igazsággá nem válik.
Amikor nagyon fáj valamink, önmagunkba húzódunk vissza. Lacy ezt már
ezerszer látta. Az endorfinok – a test természetes morfiumai – egyszer csak
megjelennek a színen, és elvisznek messze-messze, ahová már nem ér el a
fájdalom. Egyszer az egyik, sok bántalmazáson átesett kliense olyan mélyen
disszociált, hogy Lacy már attól félt, nem fogja tudni visszahozni időben
ahhoz, hogy nyomjon, ha kell. Valahogy odajutott, hogy spanyol
altatódalokat énekelt neki.
Három órával később Alex visszanyerte az önuralmat – hála az
aneszteziológusnak, aki gerincvelőn át érzéstelenítette. Aludt egy kicsit,
aztán kártyázott Lacyvel. A baba azonban mostanra már fejjel beékelődött a
medencébe, és Alex kezdett a helyzetre ráébredni. – Miért fáj megint? –
kérdezte hisztérikusan felívelő hangsúllyal.
Az epidurális érzéstelenítésnek így kell hatnia. Ha többet adagolnánk,
nem tudnál nyomni.
–

– Nem

lehet gyerekem – bökte ki Alex. – Még nem vagyok rá készen…

– Hát,

egyszer majd erről is elbeszélgethetünk felelte Lacy.

Mégis mire számítottam, én hülye?! Logannek igaza volt – nem tudom,
mit teszek. Nem anya vagyok, hanem jogász. Nincs mellettem férfi, még
kutyám sincs. Még egy szobanövényem sem maradt meg otthon, mind
meghalt nálam. Én még azt sem tudom, hogy kell bepelenkázni egy gyereket.
–

Csak azt kell figyelni, hogy a kis figurák legyenek elöl, a baba hasán… –
jegyezte meg Lacy. Megfogta Alex kezét, és a két lába közé húzta, ahol a
baba feje teteje már kitüremkedett.
–

Alex visszarántotta a kezét. – Ez… ő?
– Hát

igen. Már jön?

– Akár

kész vagy rá, akár nem…

Újabb fájás tört Alexre.

Ó, Alex, már látom a szemöldökét… – Lacy segített a babának kifelé
jönni a szülőcsatornából úgy, hogy a kis fej mindvégig kissé előre döntve
legyen. – Tudom, hogy ez égő érzés, de nagyon… íme az álla… gyönyörű…
– Lacy letörölte a baba arcát, és a szívóval gyorsan kitisztította a
szájüregét. A nyaka mögé igazította a köldökzsinórt, és felnézett a
barátnőjére.
–

– Alex,

most már csináljuk együtt.

Lacy a baba feje búbjára igazította Alex reszkető kezét. – Maradj így, én
meg azon dolgozom, hogy kijöjjön a válla is.
Amikor a baba Alex kezébe csusszant, Lacy elengedte. Alex hüppögve és
megkönnyebbülten emelte a tekergő kis testet a mellére. Lacyt – mint mindig
– elbűvölte, mennyire élő egy újszülött, mennyire erős a jelenléte.
Megdörgölte a kicsi háta közepét, és figyelte, ahogy az újszülött életében
először az anyjára emeli a ködös-kék tekintetét. – Alex – szólalt meg Lacy –,
ő egyedül a tiéd.

Senki sem akarja beismerni, de mindig történnek rossz dolgok.
Talán, mert ez az egész egy láncolat – valaki réges-régen, tett
valami rosszat, így kezdődött az egész. Aztán valaki más is rosszat
cselekedett, s ez arra vezetett, hogy a harmadik is elkövetett
valamit, és így tovább… Mint abban a játékban, amely úgy zajlik,
hogy valaki a másik fülébe súg egy szót, az továbbsúgja, és a
végén valami egészen fura dolog sül ki belőle.

Persze az is lehet, hogy a rossz azért történik, mert különben
elfelejtenénk, hogy milyen a jó.

Néhány órával később
Egyszer Patrick leghívebb barátja, Nina egy bárban megkérdezte a
nyomozótól, mi volt a legszörnyűbb dolog, amit életében látott. Patrick
őszintén megvallotta: Maine-ben egy fickó úgy követett el öngyilkosságot,
hogy dróttal a vonatsínhez kötözte magát. A vonat gyakorlatilag kettészelte
a testét, s azt a helyet mindenütt vér és szétszórt emberi maradványok
borították. Tapasztalt rendőrök jöttek helyszínelni, de mind bevonultak a
bozótba hányni. Patrick is odébb ment, hogy visszanyerje az önuralmát, és
amikor megállt, a lába előtt ott hevert a férfi feje. A száj O-alakban nyitva,
néma sikolyba merevedve.
Most már nem ez a jelenet volt a legszörnyűbb Patrick számára.
Még mindig özönlöttek kifelé a diákok a Sterling High épületéből; a
mentősök már átvették az irányítási odabent, és megkezdték a sebesültek
ellátását. Több tucatnyian a pánik idején, menekülés közben sebesültek meg;
sokakat a rettegés és a rémület gyűrt le fizikailag, sokkot kaptak az átéltek
hatására. Patrick fő feladata most az volt, hogy a lövöldözés áldozatait
vegye számba, akik a büfé és a tornaterem, mint két végpont között
hevertek a földön – véres ösvény rajzolta ki a gyilkos útját.
A tűzjelző még mindig csengett, és a víz egyre csak permetezett a
plafonon elhelyezett biztonsági berendezésből – a folyosón már szinte
hömpölygött. Az egyik tűzoltó-zuhany alatt két mentős hajolt egy vállon lőtt
lány fölé. – Tegyük hordágyra – mondta az egyik.
Patrick rájött, hogy ismeri a lányt, és megborzongott. Esténként a
belvárosi videószalonban dolgozott. Múlt hét végén, amikor kivette a Dirty
Harryt, mondta neki a lány, hogy van egy ki nem fizetett, háromdolláros
késedelmi díja. Patrick látta őt minden péntek este, amikor DVD-t
kölcsönzött, de sose kérdezte, hogy hívják. Mi a fenéért nem?!
A lány nyöszörgött, miközben a mentőorvos jelölőfilccel kilences számot
rajzolt a halántékára. – Nincs minden sérültnél személyi – magyarázta a férfi
Patricknek ezért elkezdtük őket számozni. – Ahogy a lányt felemelték, és
rátették a hordágyra, Patrick átnyúlt fölötte, és levett a hordágyról egy
sárga nejlonfóliát – ilyet a rendőrök is tartottak a kocsijuk csomagtartójában,
a balesetben elhunytak letakarására. A fóliát több négyzetes darabra tépte,
és a lány halántékára pillantott. Egy kilencest írt az egyik darabkára. –

Hagyjátok ezt itt, ahol a lány feküdt – utasította a mentősöket. – Így később
majd be tudjuk azonosítani, ki kicsoda, és hol találtuk.
Egy újabb mentős jelent meg a folyosón. – A Hitchcockban minden ágy
foglalt – jelentette. – Még egy csomó gyerek fekszik odakint a füvön
szállításra várva, de a mentőkocsiknak nincs hová menniük velük.
– Mi

van az APD-vel?

– Az

is tele van.

Akkor hívjátok Concordot, és mondjátok meg, hogy buszokat indítunk
hozzájuk – rendelkezett Patrick. A szeme sarkából látta, hogy egy ismerős
mentős – régi motoros, még három hónapja van a nyugdíjig –, otthagy egy
testet, és sírva guggolásba roskad. Patrick megragadta a mellette éppen
elhaladó rendőr zubbonyának ujját. – Jarvis, kell a segítséged…
–

– De

az előbb küldött a tornateremhez, kapitány!

Patrick felosztotta a rendelkezésre álló állományt, úgy, hogy az iskola
minden részébe jusson egy csapat. Átadta Jarvisnek a széttépett műanyag
fóliát a filctollal. – Felejtsd el a tornatermet. Menj körbe az egész épületen,
vedd fel a kapcsolatot a mentősökkel. Ahol beszámozzák a sérültet, hagyj
ott az illető helyén egy fóliadarabot a sérült számával.
– Van

egy vérző sebesült a lánymosdóban!

Megyek – jelzett vissza az egyik mentős. Felkapta a felszerelését, és
elsietett.
–

Ne feledkezz meg semmiről, mondta Patrick önmagának. Javításra nincs
lehetőség. Úgy érezte, mintha üvegből volna a feje – túl nehéz és vékony
falú, nem bírja ki ennyi rázúduló információ összsúlyát… Nem lehet
egyszerre ott mindenütt; nem tud se elég gyorsan beszélni, se gondolkodni
ahhoz, hogy megfelelő hatékonysággal elirányítsa az embereket oda, ahol a
leginkább szükség van rájuk. Sőt – kurvára nem tudja, mit kell csinálni egy
ekkora katasztrófa esetén!!! Mégis úgy kell tennie, mintha tudná, hiszen
mindenki tőle várja az utasításokat.
A büfé kétszárnyú csapóajtaja bezárult mögötte. Az itt dolgozó csapat már
elszállította a sebesülteket, már csak a holttestek maradtak. A falakat
kicsipkézték a golyók. Az üdítős automatából – körülötte törött üveg és
átlyukasztott fémdobozok – szivárgott a Sprite, a kóla, a Dasani. Az egyik

nyomrögzítő fotózta a bizonyítékokat: az otthagyott tarisznyákat,
hátizsákokat, táskákat, könyveket. Minden tárgyat közeliben is lefotózott,
aztán távolabbról is úgy, hogy az eredeti helyét kis sárga kúppal jelölte. Egy
másik rendőrtiszt a vérnyomok mintázatát vizsgálta. A harmadik és a
negyedik a mennyezetre bámult, egyikük a távolabbi jobb sarokra mutatott.
– Kapitány – szólalt meg. – Úgy tűnik, van videofelvételünk.
– Hol

lehet a lejátszó?

A tiszt vállat vont. – Talán az igazgatói irodában?
– Menj,

nézd meg – mondta Patrick, s végigment a kávézó asztalai között.
Első pillantásra olyan volt a látvány, mintha egy sci-fi jelenet játszódott volna
le itt mindenki vígan evett, viccelődött, nevetgélt a barátaival, aztán egy
pillanat alatt kifordult a világ a sarkaiból, és a földönkívüliek elraboltak
mindenkit, csak a tárgyakat hagyták hátra. Mit mondana egy későbbi kor
antropológusa a Sterling High-beli diákseregletről, ha a félbeharapott
szendvicsek, az ujjlenyomattal ékesített szájfényes dobozka és a
vázlatfüzetek alapján kéne megítélnie őket, amely vázlatfüzetek az azték
civilizációról ugyanúgy szólnak, mint a saját korukról a margóra rótt
bejegyzések tanúsága szerint: „Szeretem Zach S-t!” „Mr. Kiefer egy náci!!!”
Patrick beleütközött az egyik asztalba, mire szőlőszemek gurultak rajta
szanaszét. Az egyik az asztalra tett könyveire boruló fiú válláig gördült; a
papírt átitatta a vér. A fiú még mindig a szemüvegét markolta szorosan.
Tisztította netán, amikor Peter Houghton feltűnt a színen, és lövöldözni
kezdett? Vagy azért vette volna le, hogy inkább ne is lásson semmit…?
Patrick átlépett két lány holttestén. Mint egy ikerpár, olyan egyformák
voltak, ahogy ott feküdtek elterülve a földön. Miniszoknyájuk még jobban
felcsúszott, a szemük nyitva. Patrick bement a konyhába, szétnézett a
fakuló borsó- és répahalmokon, a lelappadt csirkefelfújton. A szétszóródott
kis sós és borsos zacskók konfettiként borították be a padlót. A
joghurtosflakonok csodamód úgy sorakoztak szépen a pénztár mellett, mint
fegyelmezett kis hadsereg, sértetlenül. Összekaristolt műanyag tálcán
gyümölcszselé és egy szál szalvéta árválkodott, mintha még arra várna,
hogy mellé kerüljön az ebéd többi része.
Patrick hirtelen hangot hallott. Lehet, hogy tévedett, és valamennyien
elszalasztották a második lövöldözőt?! Lehet, hogy csapata, amely túlélők
után kutat az épületben, maga is veszélyben van?

Előhúzta fegyverét, és a felforgatott konyha mélyébe lopódzott. Elosont a
hatalmas paradicsompürés, zöldbabos és sajtkrémes konzervdobozok és a
masszív fóliatekercsek mellett a hűtőkamra felé, ahol a húst és a tejterméket
tárolták. Berúgta az ajtót, mire hideg levegő ömlött a lábára. – Meg ne
moccanj! – ordította.
Egy középkorú, kreol nő araszolt elő hajhálóban az óriási papírdobozok
mögül, amelyekben a zacskózott salátakeverék volt. Reszkető kezét
magasra emelte. – No me tire – hüppögte.
Patrick leengedte a fegyverét, levette a dzsekijét, és a nő vállára terítette.
– Már vége – mondta megnyugtatóan, bár tudta, hogy ez nem teljesen igaz.
Neki, Peter Houghtonnak és a Sterling valamennyi túlélőjének még csak
most kezdődik…

Akkor lássunk tisztán, Mrs. Calloway – mondta Alex. – Azzal vádolják,
hogy gondatlanul vezette a kocsiját, és súlyos balesetet okozott, miközben
egy halon próbált segíteni?
–

A vádlott (ötvennégy éves nő rossz dauerral és még rosszabb
nadrágkosztümben) bólintott. – Így van, tisztelt bírónő.
Alex ültében előrehajolva rákönyökölt a pulpitusra. – Hadd halljam a
részleteket.
A nő a védőjére pillantott. – Mrs. Calloway éppen az állatkereskedésből
vitt haza egy ezüst arowanát – kezdte az ügyvéd.
– Az

egy ötvenöt dolláros trópusi hal, bírónő – szúrta közbe a nő.

A műanyag zacskó leesett az anyósülésről, és szétnyílt. Mrs. Calloway
lehajolt, hogy felvegye, és akkor történt a… sajnálatos baleset.
–

–A

sajnálatos baleset ez esetben annyit tesz, hogy… – Alex belenézett az
iratokba. – Hogy egy gyalogost ütött el a hölgy.
– Igen,

bírónő.

Alex a nőhöz fordult. – Hogy van a hal?
Mrs. Calloway mosolygott. – Remekül – mondta. – Törtikének neveztem
el.

Alex a szeme sarkából látta, hogy bejön egy törvényszolga, és odasúg
valamit a jegyzőnek, aki Alexre nézve bólint egyet. Aztán írt valamit egy
papírdarabra, és a törvényszolgának nyújtotta, aki odavitte Alexnek.
Lövöldözés volt a Sterlingben – állt a papíron.
Alex megkövült. Josie…!
–A

tárgyalást elnapolom – mondta elhaló hangon, és kifutott a teremből.

John Eberhard összeszorította a száját, és arra összpontosított, hogy
még egy kicsit előbbre araszoljon. Nem nagyon látott a szemébe csorgó
vértől, a bal oldala pedig teljesen hasznavehetetlen volt. Hallani sem igen
hallott – a fegyver dörrenése még mindig ott visszhangzott a fülében. Annyi
azért sikerült neki, hogy az emeleti folyosóról, ahol Peter Houghton lövése
érte, bekússzon a művészeti raktárba.
A hokiedzésekre gondolt, amikor a Mester addig korcsolyáztatta őket
gólvonaltól gólvonalig, míg a végén már levegőért kapkodtak, és a jégre
kellett köpködniük. Akkor úgy érezték, minden energiájuk oda, már mozdulni
sem tudnak, mégis újra meg újra képesek voltak még egy kicsit kifacsarni
önmagukból. Most is nagy nehezen haladt újabb harminc centit a két
könyökén.
Amikor John elérte a modellagyag és a festékek fémállványát,
megpróbálta, hogy erre támaszkodva felnyomja magát a földről, de a fejébe
vakító fájdalom hasított. Percek – vagy órák? – múlva visszatért az
öntudata. Nem tudta, hogy vajon biztonságban ki-mehet-e már a folyosóra.
Hanyatt feküdt, és valami hideget érzett az arcán. Szél. Az ablak résén át fúj
be.
Ablak.
Eszébe jutott Courtney Ignatio – a lány vele átellenben ült a büféasztalnál,
amikor a mögötte lévő üvegfal szétrobbant, és Courtney mellén pipacsszerű,
vérvörös folt virágzott ki. A felcsapó ezernyi sikoly vaskos hangoszloppá
sűrűsödött össze. A tanárok úgy dugták ki a fejüket az osztálytermekből,
mint riadt ürgék a lyukból. És milyen képet vágtak, amikor hallották a
lövéseket…

John felkapaszkodott az állványra, félkézzel felhúzta magát, miközben feje
úgy zúgott, mintha a következő ájulásra figyelmeztetné. Mire nagyjából
felegyenesedett a polcnak támaszkodva, egész testében reszketett. A látása
annyira homályos volt, hogy mikor felemelte az egyik festékesdobozt, és
becélozta vele az ablakot, két ablak közül kellett választania, melyiket zúzza
be.
Az üveg csörömpölt. John az ablakpárkányra hajolt; mint egy félig nyitott
bicska, úgy borult a keretre a teste. Odakint látta a tűzoltókat meg a
mentőket. A rendőrségi kordon mögött riporterek és szülők hada tolongott.
Itt-ott diákok álldogáltak pár fős csoportokban, és zokogtak. A hóban testek
hevertek sorban, mint egy vasúti sín talpfái. A mentősök még egyre hordták
őket kifelé.
Segítség – John ezt próbálta sikoltani, de nem tudta kimondani. Nem csak
ezt a szót – egyáltalán nem jött ki hang a torkán. Még a saját nevét se tudta
volna kimondani.
– Hé

– kiáltott valaki –, odafent van egy gyerek!

John most már zokogva próbált integetni, de a karja sem mozdult.
Az emberek felfelé mutogattak. – Maradj ott – ordította egy tűzoltó, és
John megpróbált bólintani. A teste azonban nem engedelmeskedett az
akaratának, és mielőtt észlelte volna, mi történik, ez az apró mozdulat
átbillentette őt az ablakpárkányon. Két emelettel lejjebb ért földet.

Diana Leven, aki helyettes főügyészi állását hagyta ott Bostonban két
évvel ezelőtt, hogy egy emberibb ügyosztályhoz csatlakozzon, belépett a
Sterling High tornatermébe, és megállt annak a fiúnak a holtteste mellett, aki
éppen a hárompontos-vonalra esett, miután nyakon lőtték. A nyomrögzítő
technikusok cipői meg-megcsikordultak a lakkozott padlón, miközben
fotózták a tetthelyet, összegyűjtögették a töltényhüvelyeket, és Patrick
Ducharme irányításával műanyag zacskóba rakosgatták őket.
Diana körülnézett a bizonyítékok óriási halmazán – volt itt ruha, fegyver,
vérfolt, töltényhüvely, iskolatáska, elhagyott tornacipő… Rájött, hogy nem
csak előtte tornyosul irdatlan munka. – Mit tudtunk meg eddig?

Szerintünk magányos elkövetőről van szó. Elfogtuk – válaszolta Patrick.
– Nem tudhatjuk egyelőre, hogy más valaki is benne volt-e a dologban. Az
épület biztonságos.
–

– Hány
– Tíz

halott van?

biztosan.

Diana bólintott. Sebesült…?
Azt még nem tudjuk. New Hampshire északi részéből idejött az összes
mentőkocsi.
–

– Én

tehetek most valamit?

Patrick feléje fordult. – Tartson egy kis műsort a tévéseknek, hogy aztán
végre eltűnjenek innen a kameráikkal együtt.
Diana elindult kifelé, de Patrick megragadta a karját. – Akarja, hogy
beszéljek vele?
–A

lövöldözővel?

Patrick bólintott.
Igen, talán ez az utolsó lehetőségünk, hogy valamit kicsikarjunk belőle,
mielőtt kerítenek neki egy ügyvédet. Menjen csak, ha úgy gondolja, hogy el
tud innen szabadulni. – Diana ezzel kisietett a tornateremből. Lement a
földszintre, gondosan kikerülve az ott dolgozó rendőröket és mentősöket,
és kilépett a főbejáraton. A médiamunkások azonnal körberajzották,
kérdésekkel bombázták. Hány áldozat van? Kik a halottak? Ki az elkövető?
–

És miért tette?
Diana vett egy mély levegőt, és kisimította fekete haját az arcából. Ezt
szerette legkevésbé a feladatai közül – hogy ő beszéljen a tévések előtt.
Később majd még több stáb érkezik, egyelőre azonban csak a helyi adók
vonultak fel, amelyek a CBS, az ABC és a FOX csatornák New Hampshire-i
mutációi voltak. A hazai pálya előnyeit egyelőre még élvezheti. – A nevem
Diana Leven, és az ügyészségen dolgozom. Nem mondhatok részleteket,
mivel még zajlik a nyomozás, de megígérem, hogy amint tudjuk, azonnal
tájékoztatjuk önöket. Egyelőre annyit mondhatok, hogy iskolai lövöldözés
történt a Sterling High-ban. Egyelőre ismeretlen az elkövető – vagy

elkövetők – kiléte. Egy személyt már őrizetbe vettünk, de még nem történt
meg a vádemelés.
– Hány

diákot ért lövés?

Ezt még nem tudjuk – ismételte Diana. – Idejében informáljuk majd
önöket.
–

– Mikor

emelnek vádat? – kiabálta be az egyik újságíró.

– Mit

mond a szülőknek, akik azt akarják tudni, vajon a gyerekükkel minden
rendben van-e?
Diana összeszorította a száját, és eldöntötte, hogy nem veszi fel a
kesztyűt.
– Köszönöm

a figyelmet – mondta, de egyáltalán nem válaszképpen.

Lacy hat sarokkal odébb tudott csak leparkolni – ennyire zsúfolt lett az
iskola környéke. Futni kezdett, ahogy bírt, kezében a takarókkal, mert a
helyi rádió bejelentette, hogy erre van szükségük a sokkos állapotban
lévőknek. Egy gyereket már elvesztettem, gondolta, a másikkal ez nem
történhet meg…
Legutoljára éppen veszekedett Peterrel. Múlt éjjel lefekvés előtt, mielőtt
behívták volna a szülésre. – Kértelek tegnap, hogy vidd ki a szemetet –
mondta Peternek. – Nem hallod, amit mondok neked, Peter?
Peter felpillantott a monitorról. – Mi van…?!
És ha kiderül, hogy ez volt köztük az utolsó beszélgetés?
Se nővéri tanulmányai, se a kórházi munkája nem készítette fel arra Lacyt,
amit a sarkon befordulva, az iskola előtt látott. Az agya csak részletenként
fogadta be a képet: törött üveg, tűzoltók, füst. Vér, sírás, szirénázás. Az
egyik mentőkocsi közelében ledobta a takarókat, és belevetette magát a
zavarodottság tengerébe, a többi szülő közé, akik mind azt remélték,
elveszett gyermeküket kihalászhatják az örvénylő hullámokból, még mielőtt
elmerülnének.
Gyerekek futottak át a sáros udvaron. Egyikükön se volt kabát. Lacy látta,
amint egy szerencsés mama rátalál a lányára. Vadul kutatta szemével a

tömeget, hátha meglátja Petert. Ráébredt, hogy még azt sem tudja, milyen
ruhában van ma a fia.
Beszélgetésfoszlányok jutottak el hozzá a zajban:
– …nem
– …Mr.

McCabe-et lelőtték…

– …még
– …azt

láttam őt…

nem találták meg…

hittem, hogy én soha, de soha nem…

– …elvesztettem
– …Peter

a mobilomat, amikor…

Houghton volt, aki…

Lacy a hang irányába pördült, és a lányra nézett, aki beszélt. Őt találta
meg a mamája. – Bocsánat – mondta. – A fiam… Őt keresem… Hallottam,
hogy róla beszélnek – Peter Houghton…
A lány szeme elkerekedett, és az anyjához simult. – Ő volt a lövöldöző.
Lacy körül megállt a világ – a mentők sürgése, a diákok futkosása… Még
a szavak is lassan gömbölyödtek a lány ajkáról. Talán nem is hallotta jól…
Megint a lányra pillantott, bár ne tette volna. A lány zokogott. Az anyja úgy
nézett Lacyre a lánya válla fölött, mintha szörnyeteget látna. Óvó
mozdulattal úgy fordította a lányát, hogy ne lássa Lacyt. Mintha Lacy a
puszta nézésével kővé változtathatná.
Ez valami tévedés, jaj, csak az legyen… Ezt ismételgette, miközben
végignézett a katasztrófasújtotta területen. Peter neve és az elfojtott
zokogás égette a torkát.
Merev léptekkel odament a legközelebb posztoló rendőrhöz. – A fiamat
keresem mondta.
Asszonyom, nem ön az egyetlen. Azon vagyunk, hogy… Lacy vett egy
nagy levegőt, és tudta, hogy mostantól minden visszavonhatatlanul
megváltozik. – A neve – mondta lassan – Peter Houghton.
–

Alex cipőjének sarka beakadt egy repedésbe a járdán, amitől elvágódott.
Feltápászkodott, és megragadta egy mellette elfutó anya karját. – A
sebesültek neve… hol van kitéve?
–A

hokipályánál.

Alex átsietett az utcán, amit lezártak a kocsik elől, csak a mentősök
hajthattak be – egyik sérültet pakolták be a másik után. Amikor Alex a cipője
miatt lassítani kényszerült – végtére is a bíróságra vette föl, nem pedig
szabadtéri rohangálásra –, egyszer csak lehajolt, kibújt belőle, kézbe vette,
és harisnyában futott tovább a nedves járdán.
A hokipálya, amelyen a Sterling High diákjai az egyetemistákkal osztoztak,
gyalog öt percre volt az iskolától. Alex két perc alatt odaért, s a tolongó
szülők lökdösődő gyűrűjében találta magát, akik mind elszántan törtettek a
kézzel írott plakátok felé, hogy lássák kit hova, melyik környékbeli kórházba
szállítottak. Nem jelezték külön, hogy kinek mennyire súlyos az állapota –
vagy kivel történt még annál is rosszabb. Alex elolvasta az első három nevet:
Whitaker Obermeyer, Kaitlyn Harvey, Matthew Royston.
Matt…?!
Nem – nyögte mellette egy nő. Aprócska volt, vörös hajú, barna
madárszeme nyugtalanul cikázott ide-oda. – Nem… – ismételte, de ezúttal a
könnye is kicsordult.
–

Alex rábámult, de bénultságában nem merte vigasztalni a nőt, mintha attól
félne, hogy a bánat ragályos. Hirtelen erősen balra lökték, amitől egy másik
papír került a szeme elé azoknak a neveivel, akiket a Dartmouth-Hitchcock
Medical Centerbe vittek.
Alexis, Emma.
Horuka, Min.
Pryce, Brady.
Cormier, Josephine.
Alex elájult volna, ha a tömeg nem tartja meg kétoldalról. – Bocsánat –
motyogta, és átadta a helyét egy másik hisztérikus anyának. Átverekedte
magát az egyre növekvő sokaságon. – Elnézést – ismételgette, s ez már
nem udvarias formaság volt csupán, hanem felmentési kérelem.

– Kapitány

– állította meg Patricket az ügyeletes tiszt, és szemével egy nő
felé intett, aki a szoba túlsó felében üldögélt valamiféle makacs
eltökéltséggel. – Az ott ő…
Patrick odafordult. Peter Houghton anyja kicsi volt, és egyáltalán nem
hasonlított a fiára. Sötét fürtjeit a feje tetejére csavarta össze, és egy
írótol1 tartotta össze a hevenyészett kontyot. Műtősruhát és fapapucsot
viselt. Orvos lenne…? – futott át Patrick agyán. Ironikus, de az orvosi kaszt
első törvénye ez: ne árts…
Nem úgy fest, mint aki szörnyeteget hozott a világra. Talán őt ugyanolyan
váratlanul érte a fia tette, mint a többi embert. – Mrs. Houghton?
– Látni

akarom a fiamat.

– Sajnos,
– Van

nem lehet – felelte Patrick. – Őrizetbe vettük.

ügyvédje.

A fia tizenhét éves, tehát jogilag nagykorú. Vagyis neki magának kell
jeleznie, hogy élni kíván-e az ügyvédhez való jogával.
–

De talán nem tudja… – a nő hangja elcsuklott. – Talán nincs tisztában
azzal, mit kellene tennie.
–

Patrick tudta, hogy az asszony, ha másképpen is, de szintén a fia
áldozata. Már éppen elég kiskorú szüleit kérdezte ki, hogy tudja, semmit sem
akarnak kevésbé, mint az utolsó hidat is felégetni maguk és a gyermekük
között. – Asszonyom, nagyon dolgozunk azon, hogy megértsük, mi történt
ma. És megvallom, számítok arra, hogy majd később beszélhetünk… Hogy
segítsen nekem kideríteni, vajon mi járhatott Peter fejében – Patrick kis
habozás után hozzátette: – Nagyon sajnálom…
A nyomozó bement a kapitányság mélyebb bugyraiba saját kulcsával, és
felkaptatott a lépcsőn. Benyitott az eligazító szobába, amelyből a fogda
nyílt. Peter Houghton a földön ült, hátát a rácsnak támasztva, és lassan
himbálódzott előre-hátra.
– Peter

– szólította meg Patrick. – Jól vagy?

A fiú lassan feléje fordította az arcát. Patrickre bámult.

– Emlékszel

rám?

Peter bólintott.
Szeretnél egy csésze kávét vagy valami ilyesmit? Kis habozás, aztán
Peter megint bólintott.
–

Patrick intett az őrnek, hogy nyissa ki a rácsot, és átvezette a fiút a
konyhába. Már intézkedett, hogy a videokamera be legyen kapcsolva, hogy
ha odajut a dolog, rögzíthesse Peter beleegyezését a kihallgatásba, és
aztán szóra bírja. A konyhában hellyel kínálta a fiút az összekaristolt asztal
mellett, és kitöltött két csésze kávét. Nem kérdezte, Peter hogyan szereti,
csak tejet és cukrot rakott az egyikbe, és letette a fiú elé.
Aztán Patrick is leült. Eddig még nem is volt módjában alaposan megnézni
Petert – az adrenalin elhomályosítja a látást –, de most megtette. Peter
Houghton vékony volt, magas és sápadt; vastag keretes szemüveget
hordott, és szeplők tarkították az arcát. Az egyik szemfoga kissé csálén állt,
az ádámcsutkája öklömnyi. Csontos volt, kamaszosan nyúlánk. Halkan sírt, s
isten bizony, Patrick megsajnálta volna, ha nem a diáktársai vérétől lett volna
foltos a pólója.
– Jól

vagy, Peter? – kérdezte Patrick. – Szeretnél enni?

A fiú megrázta a fejét.
– Akkor

mit szeretnél?

Peter az asztalra hajtotta a fejét. – A mamámat akarom – suttogta.
Patrick nézte a választékot a hajában. Vajon reggel, amikor fésülködött,
arra gondolt, hogy ma bemegyek, és leöldösöm a társaimat? – Szeretnék
arról beszélni veled, ami ma történt. Hajlandó vagy rá?
Peter nem szólt semmit.
Ha elmagyarázod nekem – noszogatta Patrick akkor talán mindenki
másnak is el tudom magyarázni.
–

Peter felemelte a fejét, most már zokogott. Patrick tudta, így nem jutnak
előre. Sóhajtva felállt az asztaltól. – Rendben – mondta. – Akkor menjünk.
Patrick visszavitte Petert a fogdába, és nézte, ahogy a kölyök az oldalára
fekszik összekucorodva, és a betonfalat bámulja. A fiú mellé térdelt, hogy

még egy utolsó esélyt adjon neki. – Segíts nekem, hogy én is segíthessek
neked – mondta, de Peter megrázta a fejét, és nem hagyta abba a sírást.
Patrick végül kilépett a cellából, és elfordította a zárban a kulcsot. Ekkor
megszólalt Peter. – Ők kezdték – suttogta.

Dr. Guenther Frankenstein hat éven át dolgozott, mint igazságügyi
orvosszakértő, és ugyanennyi ideig ő volt a Mr. Univerzum cím birtokosa a
hetvenes években, mielőtt a súlyzókat felcserélte volna a szikére. Ahogy
előszeretettel emlegette: a test építése helyett a test szétbontására tért át.
Az izmai még mindig elég félelmetesek voltak, jól kidomborodtak a köpeny
alatt – ez megóvta őt a szörnyekkel kapcsolatos viccelődéstől, amit a neve
bizonyára sokakból kiváltott volna. Patrick kedvelte Guenthert – végül is
hogy lehet nem csodálni valakit, aki fel tudja emelni a saját teste
háromszorosát, és ha ránéz egy májra, meg tudja mondani, hány grammot
nyom?
Patrick és Guenther hébe-hóba megivott együtt néhány sört, ami annyira
fellazította a hajdani testépítőt, hogy mesélgetett a nőkről, akik egy-egy
verseny előtt be akarták olajozni a testét, meg Arnold Schwarziról, aki még
nem volt politikus. Ma azonban nem volt sem tréfálkozás, sem pedig
nosztalgiázás a múlton. A jelenben gázoltak térdig, ahogy csöndben haladtak
át a termeken, és számba vették a holttesteket.
Patrick az iskolánál találkozott Guentherrel, miután nem jutott dűlőre
Peter Houghtonnal. Az ügyész csak megrándította a vállát, amikor Patrick
beszámolt róla, hogy Peter nem akar, vagy nem képes beszélni. – Tanúk
százai állítják, hogy megölt tíz embert – jelentette ki Diana. – Tartóztassa le.
Guenther leguggolt a hatodik áldozat mellé. Őt a női mosdóban lőtték le;
hason feküdt a kövön. Patrick az igazgatóhoz, Arthur McAllisterhez fordult,
aki vállalta, hogy végigmegy velük a helyszínen, és azonosítja a holttesteket.
– Kaithlyn Harvey – mondta síri hangon. – Kis segítségre szorult… nagyon
kedves lány volt.
Gunther és Patrick egymásra néztek. Az igazgató ment tovább, és nem
csupán azonosította a tetemeket, de egy-két mondatos kis méltatást is
fűzött mindegyikhez. Patrick úgy vélte, az igazgató nem tehet mást: neki –
tőle és Guenthertől eltérően – nem kell tra-gédiákkal szembesülnie a
hétköznapi munkája során.

Patrick megpróbált végigmenni az iskolán Peter nyomában: az
előcsarnoktól a büféig (l-es és 2-es számú áldozat: Courtney Ignatio és
Maddie Shaw), a büfé előtti térségen át (3-as áldozat: Whit Obermeyer) a
férfimosdóig (4-es áldozat: Topher McPhee), onnan egy másik folyosói
szakaszra (5-ös áldozat: Grace Murtaugh) a női mosdóig (6-os áldozat:
Kaitlyn Harvey). Ahogy az emeletre ment fel a csapat élén, befordult balra az
első osztályterembe. Egy szétkenődött vércsík a tábla mellé vezetett, ahol a
lövöldözés egyetlen felnőtt áldozata hevert – mellette pedig egy fiatalember
térdelt, kezét a lőtt hasi sebre szorítva. – Ben…? – szólalt meg az igazgató.
– Te mit csinálsz még itt?
Patrick a fiú felé fordult. – Te nem mentős vagy?!
– Én…

nem…

– Azt

mondtad nekem, hogy a mentősökhöz tartozol!

– Azt

mondtam, hogy képzett elsősegélynyújtó vagyok.

– Ben

a Sasokhoz tartozik… – mondta az igazgató.

Nem hagyhattam itt Mr. McCabe-et. Alkalmaztam… egy kis nyomást, és
látják, hatott is! Már nem vérzik a seb!
Guenther finoman elhúzta a fiú véres kezét a tanár gyomráról. – Azért
fiam, mert már eltávozott.
–

Ben arca elkámpicsorodott. – De hát én…
– Te

megtettél mindent, amit csak lehetett – nyugtatta Guenther.

Patrick az igazgatóhoz fordult. – Jó lenne, ha kivinné innen Bent. Az egyik
doki ránézhetne. – Némán formálta a szavakat a fiú feje fölött: – Sokkot
kapott…
Ahogy kifelé mentek, Ben megragadta az igazgató ingujját, hogy ottmaradt
vérvörös ujjlenyomata.
– Jézusom

– mormogta Patrick, és megdörzsölte az arcát.

Guenther felállt a holttest mellől. – Menjünk, fejezzük be, amit elkezdtünk.
A tornaterem felé vették az irányt, ahol Guenther még két diák halálát
állapította meg – egy fekete és egy fehér fiúét –, aztán bementek az

öltözőbe, ahol Patrick korábban lefegyverezte Peter Houghtont. Guenther
vizsgálni kezdte az ott fekvő fiút, akit Patrick is szemügyre vett akkor – ő
volt a hokimezes, akinek a baseballsapkáját golyó vitte le a fejéről Patrick
pedig bement a zuhanyozóba. Az ablakon kipillantva látta, hogy a riporterek
még ott vannak, de a sérültek többségét a mentők már elszállították. A hét
helyett már csak egy kocsi állt az épület előtt.
Eleredt az eső. Másnap reggelre majd kifakítja-elmossa a vérpatakokat az
iskola előtti betonról, s hamarosan úgy tűnik majd, hogy ez a nap talán igaz
sem volt.
– Hát

ez érdekes mondta Guenther.

Patrick becsukta az ablakot, mert hideg szél fújt. – Hogyhogy? Halottabb,
mint a többi..?
Valahogy úgy. Ő az egyetlen, aki két lövést kapott. Egyet a hasába,
egyet a fejébe. – Guenther felpillantott Patrickre. – Hány fegyvert találtál a
lövöldözőnél?
–

– Egy

volt a kezében, egy a padlón hevert – itt. Kettő volt a hátizsákjában.

– Hát,

úgy látszik, fölkészült minden eshetőségre…

– Akkor

vegyük részletesen – indítványozta Patrick. – Meg tudod mondani,
hogy hová lőtt először?
Biztosan nem. A tippem az volna, hogy a hasába, mert hogy a fejébe
kapott golyó ölte meg. – Guenther guggolásból letérdelt a test mellé. –
Talán ezt a fiút gyűlölte a legjobban.
–

Az öltöző ajtaja ekkor kivágódott, és egy, a hirtelen esőtől átázott rendőr
jelent meg. – Kapitány – jelentette –, egy másik csőbomba alkatrészeit
találtuk meg Peter Houghton kocsijában.

Amikor Josie még kisebb volt, Alexnek volt egy visszatérő rémálma: a
repülőgép, amelyen ül, hirtelen elkezd zuhanni. Érezte a gravitáció
nyomását, amely a székbe tapasztotta; látta a fönti rekeszekből kipotyogó
táskákat, kabátokat, s arra gondolt, elő kell gyorsan vennie a
mobiltelefonját, és üzenetet hagynia Josie-nak az otthoni rögzítőn. Az
üzenet – hogy szereti őt – aztán mindörökre megmaradna a lányának afféle

írásos bizonyítékként, hogy az utolsó pillanatban is rá gondolt. Ám hiába
kapta elő gyorsan a táskájából, és kapcsolta be, a telefon még a jel után
kutatott az éterben, amikor ő már be is csapódott a géppel együtt a földbe.
Ilyenkor verejtékben úszva, remegve ébredt, és hiába magyarázta
magának, hogy hiszen ő nem nagyon utazik Josie nélkül sehova, és a
munkája amúgy sem igényli a röpködést. A takarót lehajította magáról, és
kiment a fürdőszobába, hogy hideg vizet locsoljon az arcára, de nem tudta
elhessegetni a gondolatot: elkéstem…
Most, hogy a kórházi szoba csöndes sötétségében ücsörgött a lánya ágya
mellett, aki a behozatalakor kapott nyugtatótól mélyen aludt, ugyanígy
érezte magát.
Alexnek annyit sikerült megtudnia a történtekről, hogy Josie elájult a
lövöldözés során. Volt egy karcolás a halántékán, amelyet bekötöztek, és
enyhe agyrázkódást szenvedett. Az orvosok úgy vélték, tanácsos egy
éjszakára benntartani a biztonság kedvéért.
A biztonság fogalma tegnap óta átértékelődött.
Alex már azt is tudta a vég nélkül ismétlődő híradásokból, hogy kik haltak
meg. Az egyikük Matthew Royston.
Matt.
Mi van, ha Josie a barátja mellett volt – éppen akkor, amikor a fiút
lelőtték?
Josie aprónak látszott a fakó kórházi takaró alatt, amint csöndben,
mozdulatlanul feküdt. Nyakán ki volt oldódva a kórházi hálóing pertlije. Megmegrándult olykor a jobb keze. Alex odanyúlt, megfogta. Ébredj fel,
gondolta. Hadd lássam, hogy jól vagy!
És ha Alex nem lett volna késésben reggel? Akkor vajon egy kicsit többet
beszélgetnek Josie-val a konyhaasztalnál csupa olyasmiről, amiket az anyák
szoktak a lányaikkal, de neki mintha erre sose lenne ideje? És ha jobban
megnézi Josie-t, miután leszaladt az emeletről, és visszaparancsolja az
ágyba, hogy pihenjen?
És ha hirtelen ötlettől vezérelve elutaztak volna Punta Canára, San
Diegóba vagy a Fidzsi-szigetekre – vagy valamelyik más helyre, amit Alex
vágyakozva nézegetett az interneten, de ahová még sose jutott el?

És ha előrelátó anya módjára ma egyszerűen otthon tartotta volna…?
Persze most diákok százainak szülei, akik ugyanígy, önhibájukon kívül
hibáztak, mondogatják magukban ugyanezt, de ez Alexnek sovány vigaszt
jelentett: az ő gyerekük nem Josie. Egyiküknek sincs ennyi vesztenivalója,
mint neki, erről meg volt győződve.
Ha ennek vége, fogadkozott Alex némán, elmegyünk az esőerdőbe, a
piramisokhoz vagy egy homokos, hófehér strandra valahol a déltengeri
szigeteken. Szőlőt csipegetünk, együtt úszunk majd a teknősökkel, rójuk a
girbegurba, köves utcákat az óvárosban… Nevetünk, beszélgetünk, eláruljuk
a titkainkat… így lesz!
Ugyanakkor egy belső hang figyelmeztette: el kell halasztanod ezt a
mennyei vakációt. Majd azután… Azután, hogy meglesz a tárgyalás – a te
bíráskodásod mellett…
Igen: ez az ügy rakétaként fog besüvíteni a tárgyalóterembe. Alex pedig
Grafton megye legfelsőbb bírája, s ez még így is lesz az elkövetkezendő
nyolc hónapban. Josie ugyan a tett helyszínén volt, de technikai értelemben
nem tekinthető áldozatnak. Ha a lánya megsérült volna, Alexet
automatikusan leveszik az ügyről. A jelen állás szerint azonban Alex
esetében nincs összeférhetetlenség – amennyiben szét tudja választani
anyai érzelmeit az ügy jogi-szakmai megítélésétől. Ez lesz az első nagy
tárgyalása legfelsőbb bíróként – ez fogja megszabni, milyenek lesznek a
pulpituson eltöltendő további évei.
Nem mintha ez most komolyabban érdekelné…
Josie hirtelen megmozdult. Alex figyelte, ahogy visszatér az öntudata. –
Hol vagyok?
Alex végigfuttatta ujjait a lány haján. – A kórházban.
– Miért?

Alexnek megállt a keze. – Emlékszel valamire, hogy mi történt ma?
Matt jött értem suli előtt – mondta Josie, aztán hirtelen felült. – Akkor…
mi… autóbaleset volt?
–

Alex habozott egy kicsit, mert nem igazán tudta, mit kellene mondania.
Nem jobb, ha Josie nem tudja az igazságot? Hiszen nem éppen a saját agya
védekezik az ellen, aminek a tanúja lett?
– Jól

vagy – mondta Alex óvatosan. – Nem sérültél meg.

Josie megkönnyebbülten nézett rá: – És mi van Matt-tel?

Lewis szerez ügyvédet. Lacy úgy kapaszkodott bele ebbe az
információmorzsába, mint az életébe. Le-föl hintázott Peter ágyán, és várta,
hogy a férje hazaérjen. Lewis azt mondta, minden rendben lesz, bár Lacy
nem egészen értette az optimizmusát. Ez valami tévedés, jelentette kis
Lewis, de hát ő nem volt ott, az iskolánál… Nem látta a diákok arcát – a
gyerekekét, akik többé már nem is lehetnek igazán gyerekek.
Lacy egyrészről nagyon szerette volna elhinni, amit Lewis mond – hogy
(valahogy) rendbe lehet tenni ezt az elrontott dolgot. Másrészről az járt a
fejében, hogy Lewis volt az, aki hajnali négykor felkeltette Petert, és vitte
magával a magaslesre. Lewis vadászni tanította Petert, de sose jutott
eszébe, hogy a fia valaha másra is lőhetne, mint vadra. Lacy úgy fogta fel a
vadászatot, mint sportot és egyben evolúciós örökséget. Azt is tudta,
hogyan kell jóféle őzpörköltet vagy libát görög módra elkészíteni – örült
bárminek, ami Lewis hobbija révén az asztalra került. Most azonban az járt a
fejében, hogy ez az egész a férje hibájából történt, és akkor önmagát nincs
miért vádolnia.
Hogy létezik az, hogy megágyaz a fiának minden héten, minden reggel
elérakja a müzlit, elfurikázza a fogszabályozásra, és közben azt sem tudja,
kicsoda?! Azt gondolta fia egyszótagos válaszairól, hogy generációs
jelenség, és hogy minden anya így van ezzel. Lacy végigfutott gondolatban a
múlton, hátha eszébe jut valami, amit már akkor gyanúsnak kellett volna
látnia. Beszélgetésfoszlányok után kutatott az agyában, amelyeket netán
félreérthetett, de semmi egyebet nem talált, csak ezernyi hétköznapi
pillanatot.
Ezernyi hétköznapi pillanat – amelyet néhány anya most már sohasem él
át a gyermekével.
Könnyezni kezdett. Ne gondolj rájuk, feddte meg magát gondolatban.
Most inkább magad miatt aggódj.

Peter is ugyanezt gondolta?
Lacy nyelt egyet, és bement a fia szobájába. Sötét volt, az ágy szépen
bevetve, ahogy Lacy hagyta reggel, de most észrevette, hogy egy Death
Wish nevű együttes plakátja van a falon. Vajon miért tesz ki ilyet egy gyerek?
Kinyitotta a szekrényt, és meglátta az üres üvegeket, a drótokat, a tépett
rongyokat, miegymást, amelyeket eddig nem vett észre.
Lacy megtorpant. Ezt el tudja intézni maga is. Mindkettőjükért… Leszaladt
a konyhába, és letépett a tekercsről három nagy, fekete szemeteszsákot. A
szekrényből az egyik zsákba dobálta a cipőfűző-készleteket, a cukrot, a
kálium-nitrátos műtrágyát és – te jó ég, ezek mik? – a csődarabokat. Nem
tudta még pontosan, mit csinál ezekkel a holmikkal, de el akarta távolítani
őket a házból.
Amikor a csengő megszólalt, Lacy megkönnyebbülten felsóhajtott: megjött
Lewis. Ha tisztán tudott volna gondolkozni, rájön: a férjének nem kell
csöngetnie, hiszen van kulcsa. Otthagyta a zsákot, és lement a földszintre.
Egy rendőr állt az ajtóban kék dossziéval a kezében. Mrs. Houghton? –
kérdezte.
Mi a csudát akarhatnak? Már letartóztatták a fiát.
Házkutatási parancsunk van – átnyújtotta Lacynek a papírt, és szinte
félrelökve őt, bement. Mögötte volt még öt rendőr. –Jackson és Walhorne, ti
felmentek a fiú szobájába. Rodriguez, tiéd az alagsor. Tewes és Gilchrist,
kezdjetek az emeleten, és mindenki figyeljen, ne maradjon ki egyetlen
üzenetrögzítő vagy számítógép sem. – Akkor meglátta Lacyt maga mellett,
amint megkövülten áll. – Mrs. Houghton, el kell hagynia a terepet.
–

A rendőr kifelé vezette az asszonyt a saját lakásából. Lacy némán ment
utána. Mit gondolnak majd, ha Peter szobájában meglátják azt a szemetest:
vajon Petert vádolják? Vagy őt, aki mindezt lehetővé tette?
Vagy máris őt vádolják?
Kinyílt a bejárati ajtó, és a hideg megcsapta Lacy arcát. – Meddig kell…?
A rendőr vállat vont. – Ameddig nem végzünk – ezzel otthagyta őt a
hidegben.

Jordan McAfee húsz éven át ügyész volt, és azt hitte, már mindent látott
és hallott pályafutása során, mígnem feleségével, Selenával a tévé előtt ülve
nem szembesült a CNN tudósításával a Sterling High-ban történt
lövöldözésről. – Ez éppen olyan, mint a Columbine esete – mondta a
felesége –, csak éppen itt történt, a szomszédunkban.
Kivéve, hogy most van, akit vád alá lehet helyezni – mormolta Jordan.
Lepillantott a felesége karjában alvó gyerekére – a kicsi az ő kék szemét és
anyja hosszú-hosszú végtagjait és kávészínű bőrét örökölte –, aztán a
távkapcsolóval lehalkította az adást, mintha attól akarná védeni a fiát,
nehogy öntudatlanul is beszivárogjon valami az agyába ebből a
szörnyűségből.
–

Jordan ismerte a Sterling középiskolát. Ugyanabban az utcában volt, csak
kissé lejjebb, mint a fodrásza, és kétsaroknyira a folyóparton bérelt ügyvédi
irodájától. Képviselt már néhány oda járó diákot, akinek a kesztyűtartójában
kábszert találtak, vagy azért kapták el, mert kiskorúként italozott. Selena,
aki nemcsak a felesége volt, hanem adatgyűjtő munkát is végzett az
irodájának, olykor-olykor bement az iskolába, hogy beszéljen a kölykökkel
valamelyik ügy kapcsán.
Nem túl régen laktak itt. Nagyfia, Thomas – nyomorult első házasságának
egyetlen pozitív hozadéka – Salem Faliban érettségizett, és most a Yale-re
járt az apja évi negyvenezer dollárján, s időként kijelentette, hogy éppen
leszűkítette a pályaválasztási célkört: vagy performance művész lesz, vagy
művészettörténész, vagy profi bohóc. Jordan egy idő után feleségül kérte
Selenát, és miután az asszony terhes lett, Sterlingbe költöztek – mert itt jó
hírűek az iskolák…
Na, erre varrjon gombot, aki tud…
A telefon csörgött, de Jordan – aki ugyan nem akarta nézni a tudósítást,
de nem tudta levenni a szemét a képernyőről –, nem mozdult. Selena
félkarral fogva a babát felvette a kagylót. – Hahó… – szólt bele –, hogy
vagy?
Jordan kérdően pillantott rá.
Thomas – tátogta Selena némán a nevet. – Igen, tartsd egy kicsit, itt van.
Adom.

A férfi átvette a telefont. – Mi az ördög folyik ott? – firtatta Thomas. – A
Sterling High annál jobb, hogy fölkerüljön az MSNBC.com-ra.
–

Én sem tudok többet, mint te – felelte Jordan. – Iszonyú zűrzavar van

ott.
Ismerek onnan néhány srácot. Versenyeztünk ellenük atlétikában. Nem
lehet igaz…
–

Jordan hallotta szirénázást a távolból. – Pedig ez a valóság – jegyezte
meg. Egy kattanást hallott a telefonban – valaki hívja. – Tartsd egy kicsit,
valaki keres a másik vonalon…
– Mr.

McAfee…?

– Igen.

Ööö, hallottam, hogy ön ügyvéd. A nevét a Sterling College-ban adták
meg, név szerint Stuart McBride…
–

A tévében a már ismert áldozatok nevei és évkönyvbeli fényképei jelentek
meg. – Most éppen beszélek a másik vonalon – felelte Jordan. –
Megmondaná a nevet és a telefonszámát, hogy később visszahívhassam?
Képviselné a fiamat? – kérdezte a hívó. – Ő az, aki… a középiskolából,
aki… – hangja elcsuklott, aztán kitört belőle: – Azt mondják, az én fiam
tette…
–

Jordan arra a kamasz fiúra gondolt, akit korábban képviselt. Mint ezt a
mostani fiút, Chris Harte-ot is füstölgő fegyverrel a kezében fogták el.
– Hajlandó

lenne… elvállalni ezt az ügyet?

Jordan elfeledkezett Thomasról, aki a másik vonalon várt. Chris Harte-ra
sem gondolt, sem arra, hogy az az eset mennyire kifordította őt önmagából.
Selenára nézett, és a babára. Sam kalimpált, és elkapta az anyja
fülbevalóját. Az a fiú, aki ma besétált a Sterling High-ba reggel, és
mészárlást rendezett, valakinek a fia. És akkor is, ha a város még évekig fog
fortyogni, és ha a médiafigyelem már most is az egekben van, az a fiú is
megérdemel egy tisztességes tárgyalást.
– Igen

– felelte. – Elvállalom.

Miután a tűzszerészek szétszedték a Peter Houghton kocsijában talált
csőbombát; miután száztizenhat töltényt szedtek össze az iskola területén;
miután a nyomrögzítők elkezdték a bizonyítékok feldolgozását és térképre
rajzolták a holttestek elhelyezkedését; miután megcsinálták a több száz
fotóból az első néhányat a helyszínről, amelyeket majd beszámozva fognak
katalogizálni – miután ez megtörtént, Patrick mindenkit az iskola
nagytermébe hívott, és a félhomályban kiállt a színpadra a népes csapat elé.
Már rengeteg információnk van – kezdte. – Számítsatok arra: nagy lesz
rajtunk a nyomás, hogy minél gyorsabban dolgozzunk, és hogy rendesen,
hiba nélkül csináljunk mindent. Kérek mindenkit, hogy huszonnégy óra múlva
ugyanitt találkozzunk, és akkor felmérjük, hogyan tovább.
–

A tömeg oszlani kezdett. Mentek a dolgukra, hogy másnap odanyújtassák
Patricknek a kész bűnügyi fotóalbumokat, az összes olyan bizonyítékot,
amelyet nem kellett a laborba küldeni, illetve a vizsgálatra küldött tárgyak
listáját. Huszonnégy óra múlva Patrick – jól tudta – annyira be lesz havazva
a rázúduló bizonyítékhalmaztól, hogy azt sem fogja tudni, merre dugja ki a
fejét a lavina alól levegőért.
A többiek szétszóródtak az épületben, s nekiláttak az éjszakai munkának,
amelyről tudták, jócskán át fog nyúlni a másnapba is, Patrick pedig a
kocsijához lépdelt. Már nem esett az eső. Patrick vissza akart menni a
kapitányságra, hogy a Houghtonéknál lefoglalt holmikat elemezze, valamint
beszéljen a szülőkkel, ha még mindig hajlandóak erre – ehelyett azonban
valamiért a városi kórház, felé vette az irányt. Beállt az épület parkolójába,
és a mentősbejáratnál megvillantotta rendőrjelvényét. – Tudom, hogy
nagyon sok gyerek érkezett ma ide, de én azt keresem, akit az elsők között
hoztak be. Josie-nak hívják.
A nővér ujjai végigzongoráztak a számítógép kalviatúráján. –Josie
micsoda…?
– Hát

éppen ez az – felelte Patrick –, nem tudom…

A képernyőn egy hosszú lista jelent meg sok-sok adattal, de a nő rábökött
az ujjával egy pontra. – Cormier. Odafönt van, a negyediken. 422-es szoba.
Patrick megköszönte a segítséget, és felment a lifttel a negyedikre.
Cormier… A név ismerősnek tűnt, de nem ugrott be, hogy honnan. Elég
gyakori név lehet, biztosan olvasta az újságban, vagy látta a televízióban.

Elsietett a nővérpult mellett, és követte a csökkenő számokat a folyosón.
Josie szobájának ajtaja félig nyitva állt. A félhomályban látszott, hogy a lány
ül az ágyában, és valakivel beszélget, aki mellette áll.
Patrick halkan kopogtatott, és belépett a szobába. Josie rábámult, a nő az
ágya mellett pedig megfordult.
Cormier – vagy úgy… Cormier bírónő. Volt nála szakértő tanú
tárgyalásokon, még mielőtt a nő legfelsőbb bíró lett volna. Patrick csak
akkor ment hozzá házkutatási parancsért, ha már nem volt más megoldás,
mert hiszen Cormier kirendelt védő volt egykoron, s Patrick úgy érezte,
bármennyire kínosan ügyel is a nő az elfogulatlanságára mint bíró, azért
valaha letagadhatatlanul a másik oldalon állt mint ügyvéd.
Bírónő – mondta –, nem tudtam, hogy Josie az ön lánya. – Az ágyhoz
lépett. – Hogy vagy? – kérdezte a lánytól.
–

Josie értetlenül nézett rá. – Ismerjük egymást?
Én vagyok, aki kivittelek… – elakadt a szava, amint a bírónő a karjára
tette a kezét, és arrébb húzta őt, nehogy Josie hallja, mit mond.
–

Nem emlékszik semmire, ami történt – suttogta. – Valamiért azt hiszi,
hogy autóbalesete volt. És én… – a nő hangja elcsuklott. – Nem bírtam neki
megmondani az igazat…
–

Patrick értette – ha szeretsz valakit, akkor nem te akarod szétzúzni a
világot körülötte szavaiddal. – Akarja, hogy én tegyem meg?
A bírónő kis habozás után hálásan bólintott. Patrick odament Josie-hoz. –
És hogy vagy?
Fáj a fejem. A dokik szerint agyrázkódásom van, és ezért benn kell
maradnom éjszakára. – Felpillantott a férfire. – Szeretném megköszönni,
hogy megmentett. – Hirtelen megfeszült egy kicsit az arca. – Nem tudja, mi
történt Matt-tel? A fiúval, akivel egy kocsiban utaztam?
–

Patrick leereszkedett az ágy szélére. – Josie – mondta halkan –, nem
autóbaleset volt… Az iskolában történt – egy diák bejött, és lövöldözni
kezdett.
Josie értetlenül rázta a fejét, mintha Patrick túl sokat és túl gyorsan
mondott volna.

– Matt

volt az egyik áldozat…

A lány szeme megtelt könnyel. – És most már jól van?
Patrick lenézett a köztük hullámzó takaró gödreire. – Nagyon sajnálom…
– Nem

– jelentette ki Josie. – Ez nem lehet… Hazudik! – Patrickre támadt,
ököllel ütötte a férfi arcát és mellkasát. A bírónő odarohant, megpróbálta
lefogni a lányát, de Josie egészen bevadult: sikított, hadonászott, karmolt,
amire a nővérek is felfigyeltek odakint. Kettő berontott, félrelökte Patricket
és Cormier bírónőt az útból, és gyorsan beadtak egy nyugtató injekciót
Josie-nak.
Patrick odakint nekidőlt a falnak, és behunyta a szemét. Te jóságos ég…
Minden túlélővel ezt kell lejátszania? Már éppen elnézést akart kérni a
bírónőtől, mikor az anya éppúgy rátámadt, mint az előbb a lánya. – Mégis mi
a fenéért kezdett el Mattról beszélni vele?!
– Maga

kért meg rá – hebegte Patrick.

Arra kértem, hogy az iskoláról beszéljen vele – oktatta ki a nő. – Nem
pedig arra, hogy a barátja halálát ecsetelje neki!
–

– Maga

is nagyon jól tudja, hogy Josie előbb-utóbb meg…

– Utóbb…

– szögezte le a nő. – Inkább utóbb, mint előbb!

A nővérek kijöttek a szobából. – Most alszik – suttogta az egyik.
– Majd

megyünk hamarosan, és ellenőrizzük.

Mindketten megvárták, hogy a nővérek odébb menjenek. – Nézze –
mondta Patrick feszülten –, én ma olyan gyerekeket láttam, akiket fejbe
lőttek, vagy akik sose fognak már járni. Olyanokat, akik rosszkor voltak
rossz helyen. A maga lánya… ugyan sokkot kapott… de ő mégis a
szerencsések közé tartozik.
A férfi szavai mellbe vágták a bírónőt. Patrick egy pillanatra azt látta az
arcán, hogy elillant belőle a harag, és látta megvillanni a nő szürke szemében
az összes elképzelt borzalmat, amely szerencsére, nem történt meg a
lányával. Az ajka is meglágyult. Aztán éppen ilyen hirtelen kisimult az arca,
szinte rezzenéstelenné vált.

Bocsánat. Általában nem viselkedem így. Csak éppen… ez egy igazán
szörnyű nap volt.
–

Patrick kutatta a nő arcán az iménti érzelmeket, amelyek egy pillanatra
maguk alá temették a bírónőt, de nyomuk sem maradt. Hibátlanul,
tökéletesen sima, mint egy márványgömb, gondolta Patrick.
– Tudom,

csak a munkáját végzi – folytatta a bírónő.

Igen, beszélni is akarok majd Josie-val… De most nem ezért vagyok itt.
Hanem mert ő volt az első… nos, csak tudni akartam, hogy jól van-e – egy
apró kis mosoly villant a férfi arcán, az a fajta, ami összetörhet egy szívet. –
Vigyázzon rá – mondta Patrick, és sarkon fordulva végigment a folyosón,
miközben a hátán érezte a nő pillantását. Mintha egy kéz érintése volna…
–

Tizenkét évvel korábban
Az iskolai előkészítő első napján Peter Houghton fél ötkor ébredt.
Beslattyogott a szülei szobájába, és megkérdezte, hogy mikor jön az
iskolabusz, indulhat-e. Peter, amióta az eszét tudta, mindig a bátyját, Joey-t
figyelte, ahogy felszáll. Ez maga volt a csoda: ahogy a nap megcsillant a
busz turcsi, sárga orrán; ahogy az ajtaja csukódott, mint egy sárkány szája;
a vad fújtatás, ahogy lefékezett a megállóban. Peternek volt egy kis sárga
játék-busza, pontosan olyan, amilyenen Joey utazott napjában kétszer. És ő
most egy ilyenre készül felszállni…!
A mamája rászólt, hogy aludjon, mert még nincs itt a reggel, de ő már nem
tudott. Inkább felöltözött – felvette magára a különleges öltözéket, amelyet
a mamája erre a napra vásárolt neki, és végigfeküdt az ágyon, várt. Elsőként
ment le reggelizni – a mamája csokoládés palacsintát sütött, a kedvencét.
Arcon csókolta Petert, és lefényképezte az asztal mellett ülve, aztán még
egy képet csinált róla kabátban is, amelyen úgy lógott az üres hátizsák, mint
egy teknőspáncél. – Nem hiszem el, hogy az én kisbabám iskolába megy
mondta az anyja.
Joey, aki már igazi elsős volt, közölte öccsével, hogy ne csináljon hülyét
magából. – Az iskola az iskola. Nem nagy szám – tette hozzá.
Az anyja begombolta Peter kabátját. – Azért elsőre neked is nagy szám
volt – mondta a nagyobbik fiának, aztán szólt Peternek, hogy meglepetés
várja. Bement a konyhába, és kihozott egy fém uzsonnás dobozt,
Supermaneset. Superman éppen előre nyújtotta karját, mintha föl akarna
repülni a doboz fedeléről – a teste kissé ki volt domborítva úgy, ahogy a
vakoknak szánt betűk állnak ki a papírból. Peternek tetszett, hogy még
akkor is tudni fogja, melyik az ő doboza, amikor nem is látja. Elvette az
ajándékot, és megölelte az anyját. Hallotta, ahogy odébb gurul valami
gyümölcs, ahogy megzizzen a viaszos papír, és elképzelte, hogy a dobozban
lévő dolgok olyanok, mintha rejtélyes belső szervek volnának.
A kocsibehajtó végénél várakoztak az utcán, és egyszer csak felbukkant a
busz az emelkedő tetején, ahogy Peter megálmodta. – Még egyet! – mondta
a mamája, és lefényképezte Petert a mögötte nagy szusszanással megálló
busszal együtt. – Joey – utasította a nagyobbikat –, vigyázz az öcsédre! –

Aztán homlokon csókolta Petert. – Az én nagy fiam… – mondta, és a szája
elkeskenyedett, mint mindig, amikor nem akart sírni.
Peter a gyomrában hirtelen jéghideget érzett. Mi van, ha az iskolai
előkészítő mégsem olyan szuper, mint ahogy ő elképzelte? És ha a tanító
néni olyan lesz, mint a boszorkány a tévében, akitől rosszakat szokott
álmodni? És mi lesz, ha elfelejti, melyik irányba mennek az E betű szárai, és
mindenki kineveti?
Tétován lépett fel a busz lépcsőjére. A sofőr katonai zubbonyt viselt, és
elöl hiányzott két foga. – Hátul van még hely – mondta, mire Peter elindult
hátrafelé, Joey-t keresve.
A bátyja egy ismeretlen fiú mellett ült. Joey rápillantott Peterre, de nem
szólt semmit.
– Peter!

Peter odafordult, és meglátta Josie-t, aki a mellette lévő üres ülésre
paskolt. Sötét haja copfokba fonva, és szoknyában volt, pedig utálta a
szoknyát. – Neked tartogattam – mondta Josie.
Peter leült, és máris kicsit jobban érezte magát. Mégiscsak a buszon belül
volt már. És a legjobb barátja mellett ült. Hú, ez nagyon menő kajásdoboz –
mondta Josie.
Peter magasba emelte a dobozt, hogy mutassa, tud ám Superman repülni,
ha ő úgy akarja. Egy kéz nyúlt át feléjük a szomszéd sorból. Egy hosszú
karú kamasz, aki fordítva viselte a baseballsapkát, kikapta a dobozt Peter
kezéből. – Hé, takonypóc, tényleg akarod látni, hogy repül Superman?
Mielőtt Peter felfogta volna, mit akar a nagyfiú, a kamasz már ki is nyitott
egy ablakot, és kivágta rajta Peter uzsonnás dobozát. Peter felállt, és
nyújtogatta a nyakát, hogy lásson valamit a hátsó ajtó üvegén át. A doboz a
betonra csapódva kinyílt, az alma a sárga elválasztó vonalon átgurult, aztán
eltűnt egy autó kereke alatt.
– Ülj

le azonnal! – ordította a sofőr.

Peter visszaroskadt az ülésbe. Fázott, miközben a füle égett. Hallotta,
ahogy a nagyfiú meg a barátai hangosan röhögnek – olyan hangosan,
mintha a saját fejében történne a dolog. Aztán Josie kezét érezte a
markában. – Van mogyoróvajkrémem – suttogta –, majd elosztjuk.

Alex a börtön tárgyalójában ült, szemben vele legújabb kliense, Linus
Froom. Aznap reggel, hajnali négykor a férfi feketébe öltözött, símaszkot
húzott a fejére, és fegyverrel kirabolt egy benzinkutat. A rendőrök hamar
kiértek a helyszínre, egy mobiltelefont találtak a földön. A nyomozó bevitte a
rendőrségre, és éppen az asztalánál ült, mikor a telefon megcsörrent. –
Haver – szólt bele a férfi –, ez az én telefonom. Nálad van? – A nyomozó
azt mondta, igen, és megkérdezte, hol hagyta a mobilt. A férfi közölte, hogy
az Irvin benzinkútnál, ahol egy félórája járt. A nyomozó javasolta, hogy
találkozzanak a tízes és a huszonöt A út kereszteződésénél, odaviszi a
telefont.
Mondani sem kell, Linus Froom odament, és le is tartóztatták, ahogyan
kell.
Alex az ügyfelet nézte az összekaristolt asztal túloldaláról. A lánya ebben
a pillanatban sütit eszik gyümölcslével, vagy mesélnek neki, vagy rajzol –
amit csak az iskolai előkészítő első napján csinálhatnak a gyerekek. Ő pedig
itt ül a helyi börtönben egy olyan ostoba bűnözővel, aki még abban sem jó,
amit jobb híján választott magának. – Azt olvasom itt – Alex kézbe vette a
rendőri jelentést, hogy volt egy kis vita, amikor Chisholm nyomozó ismertette
önnel a jogait…
Linus a nőre emelte a tekintetét. Szinte kamasz volt még – tizenkilenc
éves –, pattanásos volt az arca, és a szemöldöke szinte összenőtt. – Azt
gondolta rólam, hogy hülye vagyok.
– Ezt

mondta magának?

– Megkérdezte,

hogy tudok-e olvasni.

Minden rendőr ezt teszi; kötelességük meggyőződni arról, hogy az
elkövető megismerte-e a saját jogait. – És maga tényleg azt mondta erre,
hogy „hé, furkó, úgy nézek ki, mint egy elmeápolt?”
Linus megvonta a vállát. – Mér, mit köllött volna mondani?
Alex megcsippentette az orrnyergét a két szeme között. Kirendelt
védőként töltött napjai szinte csupa ilyen frusztráló pillanatból állnak –
rengeteg idő és energia megy el olyan alakokra, akik idővel – egy héttel, egy

hónappal, egy évvel később – megint csak itt ülnek vele szemben. És mégis,
mit tehet, hiszen ehhez ért? Ezt a világot választotta magának.
Ekkor megszólalt a személyhívója. A számra nézett, és leállította a
csipogást. – Linus, ezt valahogy ki kell magyaráznunk.
Átadta Linust az őrnek, és bement a börtönhivatalba, hogy kérjen egy
telefont. – Hála istennek – mondta, mikor a hívó fél beleszólt. –
Megmentettél attól, hogy kivessem magam a börtön második emeleti
ablakából.
Elfelejted, hogy rácsok vannak ott nevetett Whit Hobart. – Mindig is
tudtam, hogy a rácsok nem a rabok miatt vannak, hanem azért, nehogy a
védőik világgá menjenek, amikor rájönnek, milyen rosszul áll az ügyük.
–

Whit korábban Alex főnöke volt a kirendelt védői osztályon, de a férfi
kilenc hónapja nyugdíjba ment. A legendás jogász szinte második apjává vált
Alexnek, aki – az igazi apjával ellentétben – szidás és kritizálás helyett mindig
dicsérte. Alex azt kívánta, bárcsak Whit még most is mellette lenne ahelyett,
hogy valami golfklubban múlatná az idejét a tengerparton. Annak idején
együtt jártak ebédelni, és olyan történeteket mesélt neki a férfi, amelyekből
Alex megértette: minden kirendelt ügyvédnek kijut az olyan kliensekből és
ügyekből, mint most ez a Linus meg az ő kis ostoba rablótámadása. Aztán
valahogy mindig Alexre hagyományozta a számla kifizetését meg a hittel teli
reményt, hogy lesz energiája megküzdeni ezekkel az ügyekkel is.
– Mit

csinálsz ilyen korán? – kérdezte Alex. – Hajnali tea…?

–A

nyavalyás kertész felébresztett a levélfújóval. Miről maradok éppen le a
nagyvilági életben?
Hát, semmi különösről… Viszont az iroda nem a régi nélküled. Valahogy
hiányzik… az energia…
–

Energia?! Ugye, nem álltál be valami hókuszpókuszos, kristálygömböző
szektához, Al?
–

Alex mosolygott magában. – Nem…
– Akkor
– Már

jó. Éppen azért hívtalak, mert kerítettem neked állást.

van munkám. Valójában annyi, hogy két emberre is elég volna…

Most olvastam a jogászlapban, hogy a körzetben három helyi bíróság is
állást hirdetett. Szerintem neked mindenképpen jelentkezned kéne, Alex.
–

Hogy bíró legyek? – Alex hahotázni kezdett. – Whit, miféle füveket
szívogatsz te mostanában…?
–

Jó lennél bírónak, Alex. Jó döntéseket hozol. Nem tudnak kihozni a
sodrodból. Nem hagyod az érzelmeidet eluralkodni a munkádon. Megvan a
védői gyakorlatod, tehát meg tudod érteni a pereskedő felek motivációit. És
mindig nagyon jó voltál a tárgyalóteremben. Mellesleg, az se fordul elő túl
gyakran, hogy New Hampshire-nek demokrata női kormányzója van, és
végül is ő dönt a posztról.
–

Köszönöm, hogy így biztatsz – mondta Alex –, de én nem erre vagyok
kitalálva…
–

Alex tudta, miről beszél, hiszen az apja legfelsőbb bíró volt. Kislány
korában gyakran ült a nagy forgószékben, számolgatta az asztalon a
gemkapcsokat, és húzogatta a zöld posztón a körmét, hogy ott hagyja a
keze nyomát. Felvette a telefont, és belebeszélt a zúgó kagylóba.
Eljátszotta a szerepet. Aztán persze az apja előbb utóbb bejött, és
megrótta, mert odébb rakott egy ceruzát vagy egy dossziét az asztalon,
vagy – ne adj'isten – megzavarta őt magát.
Az övére akasztott személyhívó újra csipogni kezdett. – Mennem kell a
bíróságra. Együtt ebédelhetnénk a jövő héten.
A bíráknak elég rendszeres az időbeosztásuk – jegyezte meg Whit. –
Josie mikor ér haza az iskolából?
–

– Whit,

én…

Gondolkozz egy kicsit rajta – tette még hozzá a férfi, és lerakta a
telefont.
–

Kisfiam… – sóhajtott Peter anyja. – Hogy veszíthetted el megint…? –
megkerülte Peter apját, aki kitöltötte a kávéját, aztán beletúrt a kamrában
félretett holmik közé egy barna papírzacskó után kutatva.
–

Peter utálta ezeket a zacskókat. A banán nem fért igazán bele, a
szendvics meg mindig szétnyomódott benne. De hát mit tehet ellene?

– Mit

hagyott el? – kérdezte az apja.

Az uzsonnás dobozát. Már a harmadikat ebben a hónapban. Az anyja
elkezdte az uzsonnáját csomagolni a papírzacskóba: a gyümölcsöt és az
ivólét az aljába, rá a szendvicset. Peterre pillantott, aki nem a reggelijével
foglalkozott, hanem a késével boncolta a szalvétáját. Egy H és egy T betű
már láthatóvá vált a maradványokból. – Ha totojázol, le fogod késni a buszt.
–

Ideje volna felelősséget tanulnod – mondta az apja. Amikor az apja
beszélt, Peter füstként képzelte el a szavait, amelyek felszállnak a szoba
levegőjébe, de aztán hipp-hopp, el is tűnnek.
–

– Lewis,

még csak ötéves, az isten szerelmére…!

Nem emlékszem, hogy Joey háromszor elveszítette volna az uzsonnás
dobozát az iskola első hónapjában…
–

Peter olykor elnézte az apját és Joey-t, amint a ház mögött kosaraznak. A
lábuk úgy járt, mint a géppuska, és mintha valami furcsa táncot lejtenének,
párban futkostak előre-hátra, előre-hátra, a labda meg mindig kettejük
között. Amikor Peter be akart állni, majdnem elesett a saját lábában meg a
saját tétovasága miatt. Legutoljára annyira nem tudta, hol áll a feje, hogy
zavarában saját maga ellen szerzett pontot.
Most a válla fölött pillantott a szüleire. – Nem vagyok Joey – mondta, és
rögtön hallotta is a néma választ, bár senki sem szólalt meg: Tudjuk…

Cormier ügyvéd…? – Alex felpillantott, és egy régebbi kliensét látta az
asztala előtt ácsorogni, széles mosollyal az arcán.
Nem tudta rögtön beazonosítani – Teddy MacDougal vagy MacDonald,
valami efféle. Emlékezett viszont a vádra: családon belüli erőszak. A
feleségével együtt jól berúgott, és aztán helyben is hagyták egymást. Alex
elérte a felmentését.
– Hoztam

magának valamit – mondta Teddy.

Remélem, nem vásárolt semmit – válaszolta Alex, és így is gondolta: ez
az északról származó férfi olyan szegény volt, hogy a házában föld volt a
padló, és a hűtőjében az volt, amit elejtett az erdőben. Alex nem volt a
vadászat nagy híve, de megértette, hogy vannak emberek, mint Teddy is –,
–

akiknek ez nem a sportot, hanem a túlélést jelenti. Ha elítélik, az éppen ezért
lett volna rá nézve nagyon súlyos: akkor ugyanis elkobozták volna a
fegyvereit.
– Nem

vettem, esküszöm – vigyorgott Teddy. – A teherautón van. Jöjjön ki
egy picit.
– Nem
– Nem,

tudja behozni?
dehogy is. Azt nem lehet…

Remek, gondolta Alex. Mi a fene lehet az, amit nem lehet behozni?!
Kiment Teddyvel a parkolóba, és a kisteherautó platóján egy hatalmas,
halott medvét látott.
– Tegye
– Teddy,
– Úgy

el a mélyhűtőbe – mondta a férfi.
ez hatalmas… Egész télen elélhetne rajta.

biza… De én magára gondoltam…

– Nagyon

köszönöm. Meg vagyok hatva. De én… szóval nem eszem húst.
És nem szeretném kidobni. – Megérintette a férfi karját. – Tényleg azt
szeretném, ha maga enné meg.
Teddy hunyorgott a napfényben. – Rendben. – Biccentett Alex felé
búcsúzásképp, és beszállt a vezetőülésbe. Ahogy kihajtott, a medve nekinekiverődött a plató oldalának.
– Alex!

Az ügyvédnő megfordult, és a titkárnőjét látta az ajtóban.
A lánya iskolájából telefonáltak – közölte. – Josie-t behívatták az
igazgatói irodába.
–

– Josie-t?!
– Egy

Mi csinálhatott? – És miért, az isten szerelmére? – tudakolta.

fiút alaposan elnáspángolt a játszótéren.

Alex a kocsijához indult. – Mondja meg nekik, hogy máris megyek.
A hazafelé úton Alex lopva nézegette a lányát a visszapillantóban, Josie
ma reggel fehér kardigánban és kekiszínű nadrágban ment az iskolába – a
kardigán most földszínű volt a kosztól. Josie hajában kis gallyak, apró

levelek voltak; a pulóver könyökén nagy lyuk tátongott, a kislány ajkából még
szivárgott egy kis vér. Mégis – és ez volt az igazán meglepő –, még mindig
jobban megúszta, mint a kissrác, akivel összebunyózott.
Na gyere – mondta Alex, és felkísérte Josie-t a fürdőszobába.
Lehámozta Josie-ról a pólót, megmosta a sebeit, lefertőtlenítette, és amit
kellett leragasztott. Aztán leült Josie elé a fürdőszobaszőnyegre. – Akarsz
beszélgetni?
–

Josie szája megremegett, és a gyerek sírni kezdett. – Peter miatt volt –
mondta. – Drew állandóan bántja. Peternek ez nagyon rossz, és azt
akartam, hogy most Drew-nak legyen rossz.
– Nem

voltak ott a tanárok?

– Csak

a gyerekfelügyelők.

Meg kellett volna nekik mondanod, hogy Petert bántják. Már csak azért
is, mert ha elvered Drew-t, akkor te sem vagy nála jobb.
–

Odamentünk szólni – panaszolta Josie. – Azt mondták Drew-nak és a
többieknek, hogy hagyják békén Petert, de ők sose fogadnak szót.
–

Tehát akkor arról van szó – szögezte le Alex –, hogy azt tetted, amiről
azt gondoltad, hogy a legjobb?
–

– Igen,

Peternek…

Képzeld el, hogy mindig így cselekszel. Mondjuk, megtetszik neked
valakinek a kabátja, mert szebb, mint a tied, és akkor fogod magad, és
elveszed.
–

– Az

lopás – mondta Josie.

Pontosan. Ezért kellenek a szabályok. És a szabályokat akkor sem
szabad megszegned, ha úgy látod, hogy körülötted mindenki megszegi őket.
Mert ha te is megszeged – meg mindenki más –, akkor az egész világ
nagyon félelmetes hellyé válik. Akkor bárkinek elvehetik a kabátját, és bárkit
megverhetnek a játszótéren. Ezért a legjobbnak tűnő dolgot nem tehetjük
meg, helyette úgy kell cselekednünk, hogy az a leghelyesebb legyen.
–

– Mi

a különbség?

A legjobb dolog az, amiről te úgy gondolod, hogy meg kellene tenned. A
leghelyesebb pedig az, amiről az adott helyzetben tudni lehet, hogy azt kell
tenni – és ehhez nem csak magadra kell gondolni, hanem más egyéb
dolgokra is: kinek mit okozol ezzel, mi történt korábban, mi vezetett idáig, és
mit írnak elő a szabályok. – Josie szemébe nézett. – Peter miért nem
harcolt?
–

– Azért,

mert félt, hogy bajba kerül.

Akkor most felfüggesztjük a tárgyalást – mondta Alex. Josie pilláin
könnyek ültek. – Most nagyon haragszol?
–

Alex némi habozás után válaszolt: – Haragszom a felügyelőkre, mert nem
figyelnek oda, amikor Petert bántják. És nem vagyok boldog, hogy orrba
vertél egy kisfiút. De büszke vagyok rá, hogy meg akartad védeni a
barátodat. – Homlokon csókolta Josie-t. –Menjél, s vegyél fel valamit, ami
nem lyukas, te Szupernő.
Josie berohant a szobájába, Alex meg még ücsörgött egy darabig a
fürdőszoba kövén. Arra gondolt, hogy az igazságszolgáltatás nem olyan
munka, mint más – hogy csak ott kell lenni, és valamennyire – jól, rosszul –
figyelni, mint azok a gyerekfelügyelők ott az iskolaudvaron. Az ember lehet
eltökélt anélkül, hogy basáskodnia kelljen; felhívhatja a figyelmet a
szabályokra, és latolgathatja az összes bizonyítékot, mielőtt eldöntené,
kinek van igaza.
A jó bíró, jött rá Alex, nem is áll olyan messze a jó anyától.
Felállt, lement a földszintre, és felvette a telefont. Whit a harmadik
csöngésre felvette. – Rendben – közölte –, mondd meg, mit kell csinálnom…

A kisszék szinte eltörpült Lacy feneke alatt; a térde nem fért a pad alá, a
falon lévő élénk színek szinte vibráltak a szeme előtt. A tanító néni olyan
fiatal volt, hogy Lacy arra gondolt, vajon otthon megihat-e már egy pohár
bort anélkül, hogy szabályt szegne. – Mrs. Houghton – kezdte –, bárcsak
mondhatnék valami biztatóbbat, de az a helyzet, hogy bizonyos gyerekek
szinte magukra vonják mások rosszindulatát, mint a mágnes. A gyerekek
meglátják a másikban a gyengeséget, és azonnal ki is használják.
– Peternek

mi a gyengesége? – kérdezte Lacy.

A tanítónő mosolygott. – Én nem gyengeségnek mondanám. Érzékeny, és
kedves. De ez azzal jár, hogy kevésbé hajlandó a fiúkkal rohangálni körbekörbe, és rendőrösdit játszani, és inkább leül a sarokba Josie-val rajzolgatni.
Ezt persze a többi gyerek észreveszi.
Lacynek eszébe jutott, hogy amikor ő volt ilyen kisiskolás, nem sokkal
idősebb, mint Peter, inkubátorban csirkét keltettek. Hat kiscsirke kelt ki, az
egyiknek valami baj volt a lábával. Mindig a sánta ért utoljára az etetőhözitatóhoz, és a többinél soványabb és gyámoltalanabb volt. Egy nap az
osztály színe előtt a többi csirke halálra csipkedte a sántát.
A fiúk hasonló viselkedését nem toleráljuk – nyugtatta meg az anyát a
tanítónő. – Ha észleljük a bajt, akkor azonnal az igazgatóhoz küldjük a
gyereket. – A nő folytatta volna, már nyitotta is a száját, de valami eszébe
jutott, és elhallgatott.
–

– Igen…?

A tanítónő lesütötte a szemét. – Hát, csak arról van szó, hogy a
büntetésnek olykor fordított a hatása. A fiúk úgy gondolják, Peter miatt
kerülnek bajba, és emiatt állandósul az erőszak.
Lacy érezte, hogy az arca felforrósodik. – És maga, személy szerint mit
tesz, hogy ilyesmi még egyszer ne forduljon elő?
Lacy azt várta, hogy a nő most valami sarokba állításról vagy efféle
büntetésről kezd beszélni, ha Peterre megint tömegesen rátámadnának a
többiek. Ehelyett a fiatal nő ezt válaszolta: – Megmutatom Peternek,
hogyan álljon ki önmagáért. Hogyha valaki félrelöki az ebédsorban, vagy
ingerli, mit mondjon neki ahelyett, hogy eltűri a dolgot.
Lacy csak pislogni tudott. – Ezt ugye, most nem mondja komolyan? Tehát
ha meglökik, akkor lökjön vissza? Ha az ételét lelökik a tálcáról, akkor álljon
bosszút?
– Természetesen

nem…

Azt mondja nekem, hogy Peter attól fogja majd biztonságban érezni
magát itt, az iskolában, ha ő is elkezd ugyanúgy viselkedni, mint a többiek,
akik efféléket művelnek vele?!
–

Nem, én csak az iskolai élet realitásairól beszélek – helyesbített a
tanítónő. – Nézze, Mrs. Houghton, én mondhatom azt is, amit hallani
–

szeretne. Hogy Peter csodálatos gyerek – ami igaz is. Mondhatom, hogy az
iskola toleranciára tanít, és bünteti a fiúkat, akik megkeserítik Peter életét,
és akkor ennyi, vége lesz. De a szomorú tény az, hogy ha Peter azt akarja,
hogy vége legyen, akkor részt kell vennie a dologban neki is.
Lacy lenézett a kezére, amely óriásinak hatott a kicsiny pad tetején. –
Köszönöm. Az őszinteségét. – Lassan állt fel, mert nem árt óvatosan
mozogni egy olyan világban, amelybe már nem illesz bele.
Kiment a teremből. Peter egy kispadon ülve várta az előcsarnokban, a
falra tett állatkölyök-képek alatt. Peter anyjaként Lacynek az volt a feladata,
hogy egyengesse a gyereke előtt az utat, nehogy Peter elbukjon. Mi van
akkor, ha egyszerűen képtelen mindig mindent elDozerolni az útjából? Vajon
ezt próbálta értésére adni Peter tanárnője?
Lacy leguggolt Peter elé, és megfogta a kezét. – Tudod, ugye, hogy
szeretlek? – kérdezte.
Peter bólintott.
– Tudod,
– Igen

hogy csak azt akarom, ami neked a legjobb, ugye?

– felelte a gyerek.

Tudom, mi történt az uzsonnás dobozaiddal. Tudom, mi folyik közted és
Drew között. Hallottam, hogy Josie jól behúzott neki. Tudom, miféléket
mond neked. – Lacy érezte, hogy megtelik a szeme könnyel. – Ha
legközelebb ilyesmi előfordul, akkor állj a sarkadra, ne hagyd magad. Muszáj,
Peter, különben… meg foglak büntetni.
–

Az élet igazságtalan. Lacyt már annyiszor nem léptették elő, pedig milyen
keményen dolgozott. Látott anyákat, akik nagyon vigyáztak magukra és a
babájukra, az mégis holtan született, és látott kábszereseket, akik
egészséges csecsemői szültek. Tizennégy évesek haltak meg az orra előtt
petefészekrákban, mielőtt még élhettek volna egyáltalán. Az ember nem
szállhat szembe a kegyetlen sorssal – el kell szenvedni, és reménykedni,
hogy egyszer talán lesz jobb is. Az persze még nehezebb, ha az embernek a
gyereke helyett kell lenyelnie dolgokat. Lacynek a szíve szakadt meg, hogy
hirtelen el kell vonnia Peter szeme elől az ártatlan gyermekkor rózsaszín
függönyét, hadd lássa ő is, milyen a világ. Bármenynyire szereti is őt
anyaként, és bármennyire óhajtja, hogy a világ, amelyben Peter él, tökéletes
legyen, nem tudja megvédeni a csúf valóságtól.

Nagyot nyelt, Peterre nézett, és azon töprengett, vajon mivel tudná
felpiszkálni benne az önvédelem alvó oroszlánját. Milyen büntetés ígérete
tudná rábírni arra, hogy változtasson a viselkedésén? Nem számít, hogy
neki, az anyjának a szíve fog belészakadni, ha Peter nem ilyen lesz, mint
most. – Ha ez még egyszer előfordul… akkor nem játszhatsz Josie-val egy
hónapig.
Miközben ezt mondta, Lacy behunyta a szemét. Hát nem így szeret
nevelési kérdéseket megoldani, az biztos, de nyilvánvaló, hogy a szokásos
intelmei – légy kedves és udvarias; légy olyan, mint amilyennek te szeretsz
másokat – nem tettek jót Peternek. Ha a fenyegetés hatására Peter
megrázza magát, és feltámad benne az oroszlán, és az el is bődül, olyan
hangosan, hogy Drew és a többi szörnyeteg fülét-farkát behúzva elkullog a
közeléből, Lacy örömmel megteszi.
Elsimította Peter haját az arcából, és látta Peter arcán az értetlenséget.
Hogyne, érthető – az anyjától ilyesmit még sohasem hallott. – Az a fiú
gonosz. Egy szemétláda helyes, kicsi csomagolásban. De mindig egyre
nagyobb lesz, és te… Neked pedig valami óriásivá, valami hatalmassá kell
válnod. – Lacy vadul mosolygott a fiára. – Egy napon, Peter, majd mindenki
megtanulja a neved!

Két hinta volt összesen a játszótéren, sokszor várni kellett, hogy sorra
kerülj. Ilyenkor Peter titokban azt kívánta, bárcsak ne az jusson neki, amit
egy ötödikes átdobott a felső rúdon, hogy magasabban legyen az ülőke.
Arra nehéz volt felszállni, és attól is félt, hogy miközben felküzdi magát,
leesik róla – vagy ami még kínosabb, fel se tud rá szállni.
Ha Josie-val együtt várt a hintára, mindig Josie szállt fel a túl magasan
lévőre. Úgy tett, mintha ezt szeretné jobban, de Peter rájött, Josie csak úgy
tesz, mint aki nem tudja, hogy Peter mennyire irtózik tőle.
A mai szünetben nem hintáztak. Inkább betekerték magukat a hintán ülve
jó szorosra, aztán felemelték a lábukat, és hagyták, hogy a hinta kipörögjön
velük. Peter néha fel felpillantott az égre, és elképzelte, hogy repül.
Amikor megálltak, a két hinta egymásnak ütődött, és a lábuk
összegabalyodott. Josie nevetett. Összekulcsolták a lábukat bokánál,
mintha emberi láncszemek volnának.

Peter ránézett Josie-ra. – Jó volna, ha az emberek szeretnének engem –
bökte ki hirtelen.
Josie félrebillentette a tejét. – De hát az emberek szeretnek téged!
Peter szétengedte összeszorított bokáit, leválva Josie-ról. – De hogy
azok is szeressenek, akik nem te vagy…

Alexnak két napjába telt kitölteni a jelentkezési űrlapokat, hogy bíró
lehessen. Ahogy írogatott, rájött, hogy valójában szeretne is bíró lenni.
Hiába mondta Whitnek korábban, amit mondott; hiába voltak korábban
fenntartásai ezzel szemben, most mégis úgy érezte, helyesen döntött.
Amikor a Bírói Tanács behívta őt az állásinterjúra, tudtára adták, hogy
ilyen meghívást nem mindenki érdemel ki. Ha már szóba állnak vele, akkor
komolyan is gondolják, hogy alkalmas lehet a feladatra.
A tanács dolga valójában az, hogy egy rövid, pár nevet tartalmazó listát
adjon a kormányzónak a jelöltekről. A bizottság a meghallgatásokat a régi
kormányzói épületben, a Bridges House-ban tartotta, East Concordban.
Időre rendelték be a jelölteket; egyik bejáraton bejöttek, a másikon kellett
távozniuk – nyilvánvalóan azt akarták, hogy elkerüljék egymást, és senki se
tudja, rajta kívül ki mást szemeltek még ki.
A bizottság tizenkét tagja között voltak jogászok, rendőrök,
áldozatvédelmisek. Olyan keményen néztek Alex arcába, hogy ő már-már azt
hitte, lángokba fog borulni a feje. Az sem vált előnyére, hogy fél éjszaka fenn
volt Josie-val, aki rosszat álmodott egy kígyóval, és nem volt hajlandó
visszaaludni. Alex nem tudta, ki jelentkezett még az állásra, de biztosra
vette, hogy nem akad köztük magányos anya, aki hajnali háromkor a radiátor
mögötti űrt kotorássza egy bottal, hogy bebizonyítsa gyerekének: a sötét
zugokban egy darab boa sem rejtőzködik.
– Szeretem

a gyorsaságot – felelte óvatosan egy kérdésre. Tudta jól, hogy
bizonyos válaszokat elvárnak tőle. A trükk az, hogy mennyire tudja a
személyisége részeként tálalni a kincstári válaszokat. – Szeretem annak a
feszültségét, hogy gyorsan kell döntenem. Tisztelem a tényeket, a
bizonyítékokat, ez nálam fő szabály. Voltam már olyan bírósági tárgyaláson,
ahol az elnöklő személy nem volt kellőképpen felkészült, és tudom, hogy én
így képtelen volnék dolgozni. – Kis szünetet tartott, miközben körbepillantott

az előtte ülő férfiakon és nőkön. Vajon most föl kellene vennie magara egy
olyan személyiség álcáját, amilyet valószínűleg a többiek is felvettek, akik az
ügyészség szent soraiból jöttek ide? Vagy inkább legyen önmaga, és
villantsa meg védői múltja szivárványos hátterét?
Ó, a francba…
Úgy gondolom, azért szeretnék bíró lenni, mert szeretem azt, hogy a
tárgyalóteremben mindenkinek egyformán vannak lehetőségei. Aki ott belép,
hacsak rövid időre is, megtapasztalja, hogy az ő ügye a legfontosabb abban
a pillanatban mindenkinek, aki ott jelen van. A rendszer őérte dolgozik. Nem
számít, kicsoda-micsoda, honnan jött – a bánásmód minden ízében a
törvény betűin múlik, és nem a szociális-gazdasági háttéren.
–

Az egyik bizottsági tag lenézett a papírjaira, aztán megszólalt: – Ön
szerint ki a jó bíró, Ms. Cormier?
Alex érezte, hogy a hátán elindul lefelé egy izzadságcsöpp.
Türelmes, de határozott. Kézben tartja a dolgokat, de nem arrogáns.
Elismeri és betartja a bizonyítékok kezelésének és a tárgyalótermi
menetrendnek a szabályait. – Kis habozás után folytatta: – Ezt így talán
nem szokás megfogalmazni, de szerintem egy jó bíró nagyvalószínűséggel
mestere a tangramnak is…
–

Az áldozatvédő civil szervezet képviselője, egy idősebb nő, pislogni
kezdett. – Bocsánat, minek a mestere…?
–A

tangramnak, a geometriai kirakósnak. Én anya vagyok, van egy ötéves
lányom. Az ő egyik játéka ez, melynek során geometrikus formákból kell
kirakni egy alakzatot, egy figurát hajót, vonatot, madarat. És ez sikerül is:
háromszögekből, paralelogrammákból, kisebbekből, nagyobbakból… Az
ilyesmi annak könnyű, akinek van térlátása, és el tud rugaszkodni a bevett
sémáktól. A bírói hivatás ehhez hasonló. Megvannak a kirakósdi alapelemei
– az ügyben érdekelt felek, az áldozatok, a hatóság, a társadalom, sőt még
a korábban megtörtént, hasonló ügyek, a precedensek is –, és ezeket kell
ahhoz felhasználnunk, hogy egy adott kereten belül megoldjuk velük a
problémát.
A kissé kínos csöndben Alex kissé félrefordította a fejét, és félszemmel
meglátta az egyik ablakon át a következő klienst az állásinterjúra: éppen
felfelé lépdelt a főbejárathoz vezető lépcsőn. Alex gyorsan pislogott kettőt –

biztosan rosszul látta… De hát hogy felejthetné el az ezüstbe hajló fürtöket,
melyeket egykor ujjaival cirógatott; hogyan verhetné ki a tejéből az arc
topográfiáját – az arccsontot, az állkapcsot, amelyen egykor az ajka simított
végig? Logan Rourke, egykori büntetőjog-professzora, hajdani szeretője, a
lánya apja – ő lépett be személyesen az épületbe, és csukta be éppen maga
után az ajtót.
Nyilvánvaló, hogy ő is az állásra pályázik…
Alex mély lélegzetet vett, és még elszántabban akarta ezt az állást, mint
akár csak egy perccel korábban. – Ms. Cormier…? –szólította megint az
idősebb nő, és Alex ráébredt, hogy az előző kérdését nem hallotta.
– Igen,

tessék! Elnézést…

Azt kérdeztem, hogy ön mennyire sikeres ebben a tangram nevű
játékban?
–

Alex farkasszemet nézett vele. – Asszonyom – mondta felragyogó
mosollyal. – Én vagyok New Hampshire bajnoka…

Először csak annyit látott, hogy az egyik szám kövérebb a másiknál. Aztán
meglátta a kis hajlatokat is, és ha hunyorgott, vagy közelebb ment, akkor
már látta, hogy hármas-e, vagy pedig nyolcas. A tanító néni elküldte a
nővérhez, akinek teafű- és lábszaga volt, és a nővér először azt mondta
Peternek, nézzen meg a falon egy táblát, aztán egy füzetet.
Az új szemüvege könnyű volt, mint a pihe, és olyan különleges lencse volt
benne, amely akkor sem karcolódna meg, ha ő elesne, és a szemüveg
berepülne a homokozóba. A keret drótból volt, túl vékony ahhoz – Peter így
látta –, hogy elbírja a két íves üvegdarabot, amelyektől olyan baglyos lett a
szeme – kerek, fényes, nagyon kék…
Amikor megkapta a szemüveget, nagyon elcsodálkozott. A messziségben
ködlő dolgok hirtelen formát öltöttek, és silók vagy farmok vagy tehenek
lettek belőlük. A betűk a piros táblán kirajzolódtak: STOP. Apró vonalkák
voltak az anyja szeme sarkában, mint amilyenek az ő tenyerén. Minden
szuperhősnek volt valamije – a Batmannek az öve, a Supermannek a
sapkája –, a szemüveg neki is ilyen volt, amitől röntgenlátása lett rögtön.
Annyira izgalmas volt az új szemüveg, hogy aludni is magával vitte az ágyba.

Csak másnap jött rá, az iskolában, hogy a szemüveggel nem csak a látása
lett jobb, de a hallása is tökéletessé vált: négyszemű…, vakegér… – ez
cikázott a levegőben körülötte. Ettől kezdve a szemüvege már nem a
kiválóság jelvénye volt, inkább egy sebhely, egy bélyeg, amely
megkülönböztette őt mindenki mástól. És még nem is ez volt a legrosszabb.
Ahogy a világ tökéletesen kirajzolódott a szeme előtt, Peter ráébredt,
hogyan néznek rá az emberek, amikor rájuk pillant. Mintha ő volna a vicc
vége, amin nevetni szoktak.
És Peter, a maga tökéletes éleslátásával, lesütötte a szemét, hogy inkább
ne lásson semmit.

Mi afféle renitens szülők vagyunk – suttogta Alex Lacynek, miközben az
apró székeken kucorogtak az apró asztaloknál az iskolai nyílt napon. Aztán
a színes rudacskákért nyúlt, amelyet számolásra használtak, és kirakott
belőlük egy csúnya szót.
–

Minden addig szép és jó, amíg az emberből bíró nem lesz – évődött
Lacy, és szétzilálta a betűket.
–

Félsz, ugye, hogy kirúgatlak innen? – nevetett Alex. – Ami a bírói dolgot
illeti, körülbelül annyi esélyem van rá, mint hogy nyerek a lottón.
–

– Na

majd meglátjuk – jegyezte meg Lacy.

A tanítónő odajött, és átnyújtott mindkettőjüknek egy-egy papírlapot. –
Ma arra szeretném kérni a szülőket, hogy egy olyan szót írjanak fel a
papírra, amely a legjobban kifejezi a gyermekük egyéniségét. Később pedig
majd szeretetfalat csinálunk a lapokból.
Alex hitetlenkedve pillantott Lacyre. – Szeretetfalat…?
– Ne

légy ilyen destruktív – torkolta le Lacy.

Nem vagyok az. Sőt, szerintem mindent, amit a jogról tudni érdemes, az
iskolai előkészítőben tanultam. Tudod, ne bánts mást, ne vedd el a másét…
Ne ölj, ne erőszakold meg a másikat.
–

– Na

Lacy.

ja, emlékszem arra az órára mindjárt ebéd után volt… – jegyezte meg

– Tudod,

mire gondolok – a társadalmi szerződésre…

És mi van, ha tényleg a pulpituson kötsz ki, és olyan törvényeket kell
betartatnod, amelyekben nem hiszel?
–

Először is, még nem tartok ott. Másodszor, igen, megtenném. Szörnyen
érezném magam, de megtenném – felelte Alex. – Végtére te sem akarnál egy
olyan bírót, aki egyénileg értelmezi a törvényt, ugye?
–

– Lacy

körömmel kicakkozta a papír szélét. – Ha eggyé válsz a munkáddal,
akkor mikor leszel önmagad?
Alex vigyorgott, és újabb csúnya szót rakott ki a pálcikákból. –Hát majd
ilyen nyílt napokon, mondjuk…
Josie jelent meg mellettük kipirult arccal, zihálva. – Mami – mondta, és
kézen fogva húzni kezdte az anyját, miközben Peter bemászott az anyja
ölébe. – Már készen vagyunk!
A gyerekek mostanáig az építős sarokban voltak, meglepetést készítettek.
Lacy és Alex felállt, és hagyták, hogy a gyerekek vezessék őket. Elmentek a
könyvespolc mellett, átlépdelték az apró szőnyegeket, és elhagyták a
tudomány asztalát, rajta a rothadó sütőtökkel, amin valamit kísérleteztek. A
ráncos tökfej a pöttyös bőrével egy ügyészre emlékeztette. – Ez a mi
házunk – jelentette ki Josie, és az egyik nagy szivacstéglát, amely ajtóként
szolgált, kivette a helyéről. – Házasok vagyunk.
Lacy oldalba bökte Alexet. – Mindig is azt szerettem volna, ha jól kijövök a
nászomékkal…
Peter egy kis fa tűzhely előtt álldogált, és levegőételt kevergetett egy
lábaskában, Josie felvett egy felnőtt méretű, fehér köpenyt. – Ideje munkába
menni. Majd jövök vacsorára.
– Jó

– felelte Peter. – Húsgombócot csinálok.

– És

mi a munkád? – kérdezte Alex Josie-tól.

Bírónő vagyok. Egész nap börtönbe küldöm az embereket, aztán
hazajövök, pa… pagettit enni. Körbesétálta a házat, és megint belépett az
ajtón.
–

– Ülj

le – mondta neki Peter. – Megint későn jöttél!

Lacy lehunyta a szemét. – Ez tényleg én vagyok, vagy csak a
karikatúrám?
–

Nézték, ahogy Josie és Peter félreteszik a tányérokat, és átmennek a
kisház másik felébe, a kockán belül egy még kisebb kockába, és ott
lefekszenek a földre egymás mellé. – Ez az ágy – magyarázta Josie.
A tanítónő odajött hozzájuk. – Egész nap házaspárt játszanak, hát nem
ennivalóak?
Alex nézte, ahogy Peter az oldalára gömbölyödik. Josie szintén, és a kisfiú
mellé simulva átfogta Peter derekát. Vajon honnan veszi az ő lánya azt,
hogy ilyen egy szerelmespár? Hiszen még azt se láthatta, hogy az anyja
valaha randevúra ment volna…
Alex nézte, ahogy Lacy az egyik szivacskockának dőlve felír egy szót a kis
cédulára: GYÖNGÉD. Ezzel jellemezte Petert, aki valóban gyöngéd, olykor
már zavarba ejtően az. Valakinek – mint Josie-nak, aki köréje gömbölyödött,
mint kagylóra a héja – meg kell védenie.
Alex egy ceruzáért nyúlt, és kisimítgatta a papírt. Mindenféle jelzők tolultak
az agyába – olyan sok volt, amely illett a lányára: dinamikus, hűséges, okos,
nagyszerű – aztán mégiscsak egy másik szó kerekedett ki a ceruzája alól.
AZ ENYÉM.

Az uzsonnás doboz ezúttal a járdán csattant, szélesre tárult, és a kieső
halas szendvicset és a rágicsás-zacskót elgázolta a busz mögött haladó
autó. A buszsofőr, mint mindig, most sem vett észre semmit. Az ötödikes
fiúk már annyira jók voltak e trükkben, hogy az ablakot már be is csukták,
mielőtt bárki rájuk rivallhatott volna, hogy ugyan már, mit csinálnak. Peter
érezte, hogy a szeme megtelik könnyel, de még látta, amint a nagyfiúk
elégedetten pacsiznak. Hallotta anyja hangját – igen, most kéne kiállnia
önmagáért… –, de az anyja azt nem tudja, hogy akkor még rosszabb lenne
minden.
Ó, Peter… – sóhajtotta Josie, amint Peter megint leült mellé. A kisfiú
lebámult a kesztyűire. – Szerintem nem fogok átmenni hozzátok péntek
délután – jelentette ki Peter.
–

– Miért?

Mert a mamám azt mondta, hogy meg fog büntetni, ha megint elhagyom
a dobozt.
–

– Ez

nem igazság mondta Josie.

Peter vállat vont. Olyan nincs is.

Alexnál jobban senki sem lepődött meg, mikor New Hampshire
kormányzója őt választotta a kerületi bíróság élére három jelölt közül. Bár az
nem volt meglepő, hogy egy olyan fiatal és demokrata nő, mint Jeanne
Shahen, szívesen választ egy másik fiatal és demokrata nőt bírónak, Alex
még mindig a meglepetéstől kissé kábultan ment a meghallgatásra a
kormányzóhoz.
A kormányzó fiatalabb volt, és csinosabb is, mint amilyennek Alex
gondolta. Rólam is ezt fogják majd gondolni az emberek, ha a pulpituson
látnak, tette hozzá magában. Leült, és a combja alá dugta a kezét, hogy ne
látszódjék a remegése.
Ha jelölöm magát – szólalt meg a kormányzó –, van valami, amiről
tudnom kéne?
–

– Úgy

érti, vannak-e kínos kis titkaim?

Shahen bólintott. Az értelme ennek a találkozónak az volt, hogy mivel a
bírót a kormányzó jelöli, később nehogy rossz fényt vessen a bíró a
kormányzóra. Shahen szeretné bebiztosítani magát előre, és Alex ezért csak
elismeréssel adózhatott neki. – Ha majd az Ellenőrző Tanács elé járul
meghallgatásra, jöhet-e valaki, aki esetleg ellenzi az ön jelölését? – folytatta
a nő.
– Az

attól függ… Fog közkegyelmet adni raboknak a közeljövőben?

Shahen nevetett. – Gondolom, arra céloz, hogy a maga elégedetlen
kliensei rács mögött kötöttek ki, ugye?
– Pontosan

ezért elégedetlenek.

A kormányzó felállt, és kezet nyújtott Alexnek. – Azt hiszem, jól megértjük
majd egymást.

Már csak Maine és New Hampshire volt az a két állam az országban, ahol
Ellenőrző Tanács működött – ez közvetlenül ellenőrizte a kormányzót. Alex
számára ez azt jelentette, hogy az elkövetkezendő egy hónapban, amely a
jelölése és a tényleges kinevezése között eltelik, nagyon kell igyekeznie, és
meg kell nyernie magának öt republikánus férfipolitikust, különben könnyen
elkaszálhatják.
Hetente hívogatta őket, hogy van-e valami, amire választ szeretnének
kapni vele kapcsolatban. Ezenkívül meg kell szerveznie a mellette érvelőket
a beiktatási meg-hallgatásra. A kirendelt védőknél töltött évei után ez nem
lehetne különösebb gond, ám a Tanács nem az ügyvédek véleményére
kíváncsi, hanem a helyi lakóközösségére, ahol Alex él és dolgozik – az elsős
tanító nénitől a járőrig, akivel jóban volt annak ellenére, hogy Alex, úgymond,
a „sötét oldalon” állt védőként. A trükkös az volt az egészben, hogy minden
eddigi lekötelezettjét mozgósítania kellett, miközben világossá tette, hogy ha
őt megválasztják bírónak, ezért nekik nem jár semmi cserébe, semmi
jutalmat nem várhatnak.
Eljött az a nap is, amikor Alexnek kellett a pulpitus elé járulnia, hogy
kereszttűz alá vegyék. A State House-ban ült, szemközt a Tanáccsal,
amelynek tagjai a legkülönfélébb kérdésekkel bombázták, úgymint: „Milyen
könyvet olvasott legutóbb?” vagy: „Mit jelent a bizonyítékok súlya
cserbenhagyásos bűnesetekben?” A kérdések többnyire szigorúan
jogtechnikaiak voltak, míg végül a nyílegyenes menetben jött egy kis
balkanyar.
– Ms.

Cormier, ön szerint kinek van joga megítélni egy másik embert?

Nos, véleményem szerint – kezdte Alex –, ez attól függ, hogy az ember
jogi vagy morális értelemben hoz-e ítéletet. Morálisan senkinek sincs joga
megítélnie a másikat. Jogi értelemben azonban ez nem lehetőség, hanem
kötelezettség.
–

Ezt a gondolatot
szabadságáról?
–

folytatva,

mi

a

véleménye

a

fegyvertartás

Alex habozott egy kicsit. Nem volt a fegyverek híve. Josie-nak sem
engedte, hogy erőszakos filmeket nézzen a tévén. Tudta, mit jelent, ha
fegyver kerül egy dühös fiatal vagy egy frusztrált férj kezébe, vagy egy
megvert, megalázott feleségébe. Túl sok ilyen ügyfele volt már… Mégis…

New Hampshire konzervatív állam, s ő most egy csapat republikánus előtt
áll, akik rettegnek attól, hogy ő netán egy ostoba baloldali, aki az ő
szemszögükből nézve elszabadult hajóágyúként fog működni. Alex márpedig
olyan civil közösségek fölött fog elnökölni fellebbviteli bíróként, amelyekben
a vadászat nem pusztán tiszteletre méltó tevékenység, de létszükséglet is.
Alex kortyolt egyet az előtte álló pohár vízből. – Jogi értelemben – mondta
– a fegyverek híve vagyok.

Hát ez őrület – jegyezte meg Alex Lacy konyhájában állva. – Felmentem
a talár-boltba az interneten, ahol csak olyan méretek és modellek vannak,
mintha a rugbycsapat hátvédjének kéne a ruha, csak mellvarrással. A közhit
szerint, úgy látszik, egy bírónő csak olyan lehet, mint Bea Arthur. – Alex
kihajolt az előszoba felé, és felkiabált az emeletre: – Josie! Tízig számolok,
és megyünk!
–

– Egyáltalán

van választék?

Persze… Fekete van meg fekete. – Alex összefonta a karját. – És
kapható nejlon pamuttal keverve vagy csak műszálas. És vagy tölcsérujjas,
vagy össze van gumizva alul az ujjrész. Mind borzalmas. Valójában derékra
szabottat szeretnék.
–

Alex megint kidugta a fejét az előszobába. – Josie! Most indulj, de
azonnal!
–

Lacy letette a konyharuhát meg a serpenyőt, amit törölgetett, és Alex
után ment az előszobába. – Peter! Josie mamája indulna haza! – Amikor
nem jött válasz a gyerekektől, Lacy elindult felfelé a lépcsőn. – Talán
elbújtak.
Alex Lacy után ment Peter szobájába, ahol benéztek a szekrénybe és az
ágy alá is. Aztán bekukkantottak a fürdőszobába meg a szülői hálóba.
Amikor visszaértek a földszintre, hangokat hallottak odalentről, a pince
irányából. – Ez nehéz… – mondta éppen Josie.
Aztán Peter hangja: – Figyelj. Így kell…
Alex lement a fa csigalépcsőn. Lacy pincéje százéves volt, döngölt padlójú.
A pókhálók úgy csüngtek a mennyezetén, mint girlandok a karácsonyfán. A
suttogó hangok irányába ment – a gyerekek az egyik sarokban voltak. A

dobozhalom mögött, a befőttekkel teli polc előtt állt Josie puskával a
kezében.
Ó, te jó isten… – lehelte Alex, mire Josie megpördült, és az anyjára
tartotta a fegyvert.
–

Lacy azonnal ott termett, megfogta a puskát, és elvette a kislánytól. – Ezt
honnan vetted? – ripakodott a lányára Alex. Peter és Josie láthatóan csak
most döbbent rá, hogy valami rosszat csinált.
– Peternek

van kulcsa – mondta Josie.

– Kulcsa…?!

– sikította Alex. – Mihez?!

A széfhez. – motyogta Lacy. – Biztosan látta, hogy Lewis honnan vette
ki a puskát, amikor múlt hétvégén vadászni ment.
–

Az én lányom ki tudja, mióta jár ide, és itt fegyverek hevernek
szanaszét?!
–

Nem hevernek szanaszét – vágott vissza Lacy. – Bezárt fegyverszéfben
vannak.
–

– Amit

egy ötéves ki tud nyitni!!

– Lewis

a golyókat nem itt tartja, hanem…

– Hanem

hol? – kiabált Alex. – Vagy inkább kérdezzük meg Petert?

Lacy Peterhez fordult. – Több eszed is lehetne! Mi az isten csudájáért
csinálsz ilyet…?
– Én

csak meg akartam mutatni neki, mami. Ő kérte…

Josie felemelte rémült kis arcát. – Nem kértem.
Alex Lacy felé fordult. – Szóval a fiad most már Josie-t vádolja az egész
miatt…
– Vagy

a lányod hazudik! – tromfolt Lacy.

A két nő farkasszemet nézett egymással – két barátnő a gyermekeik miatt
keletkezett szakadék két oldalán. Alex arca kipirult. És mi lett volna,
gondolta, ha öt perccel később érünk le? Ha Josie megsérül, ha meghal?
Hirtelen bevillantak a saját szavai, amelyeket az Ellenőrző Tanács előtt

mondott a meghallgatáson arra a kérdésre, hogy kinek van joga megítélnie
egy másik embert.
Senkinek, mondta ő akkor.
És lám, most éppen azt teszi.
A fegyverek híve vagyok, mondta a Tanács színe előtt. Akkor ő most
képmutató? Vagy csak jó anya?
Alex nézte, ahogy Lacy letérdel a fia mellé, és ez újabb érzést váltott ki
belőle. Josie ragaszkodása Peterhez most inkább koloncnak tűnt, mint
pozitívumnak. Talán jobb volna Josie-nak, ha másokkal barátkozna.
Olyanokkal, akik miatt nem idézik be az igazgatói irodába, és akik nem adnak
puskát a kezébe.
Alex magához vonta Josie-t. – Szerintem jobb, ha mi most elmegyünk.
– Igen

– helyeselt Lacy hűvösen. – Szerintem is az lenne a legjobb…

A mélyhűtött áruk sorai közt Josie hisztizni kezdett. – Nem szeretem a
borsót – nyüszítette.
Nem kell megenned. – Alex kinyitotta az egyik üvegszekrény ajtaját,
amelyből a kiáramló hideg megcsipkedte az arcát, ahogy a nagy
zöldségkeverékért nyúlt.
–

– Csokis

kekszet akarok! – követelődzőn Josie.

Már vettünk állatos rágicsát. – Josie már egy hete kiállhatatlan volt –
azóta a jelenet óta Lacynél. Alex tisztában volt vele, hogy nem tilthatja meg
Josie-nak, hogy találkozzon Peterrel az iskolában, de nem akarta támogatni
ezt a barátságot, úgyhogy nem engedte meg, hogy Josie áthívja a barátját
délutánonként játszani.
–

Alex beemelt egy karton ásványvizet a bevásárlókocsiba, aztán betett egy
üveg bort is. Meggondolta magát, és egy másodikért nyúlt. – Mit akarsz
vacsorára, csirkét vagy hamburgert?
– Szójakolbászt

akarok!

Alex nevetni kezdett. Honnan veszed ezt a szójakolbászt?

– Lacy

csinálta nekünk ebédre. Olyan, mint a hotdog, de egészségesebb.

Alex a húsos pulthoz lépett, mert az ő számát mondták be. – Húsz deka
csirkemell filét kérek.
Te miért kaphatod meg mindig, amit te akarsz, én meg sohase? – tört ki
Josie-ból.
–

– Hidd
– Egy

el nekem, hogy nincs olyan rossz dolgod, mint ahogy hiszed.

almát akarok – követelte Josie.

Alex felsóhajtott. – Nem mehetnénk úgy végig az áruházon, hogy egyszer
sem mondod, hogy „akarok”? Mielőtt Alex észrevette volna, mi történik,
Josie előrerúgott a bevásárlókocsi üléséből, és keményen az anyja hasába
talált. – Utállak! – sikította. – Te vagy a világon a legrosszabb mami!
Alexet kínosan érintette a körülötte állók pillantása – az öregasszonyé, aki
dinnyét válogatott, az eladónőé, aki egy nagy brokkolit tartott éppen. A
gyerekek miért mindig olyan helyeken vágják ki a hisztit, ahol a szülők
azonnal megkapják a beosztásukat érte? – Josie… – szűrte a szót a foga
között, és mosolyogni próbált – nyugodj le!
– Miért

nem vagy olyan, mint Peter anyja? Bárcsak náluk lakhatnék…

Alex megragadta Josie vállát, de olyan keményen, hogy a kislány szemét
elfutotta a könny. – Na, idefigyelj – suttogta feszülten, de megakadt, amikor
a felnőttek suttogásából ezt a szót hallotta ki: „…bíró”.
Nemrégiben megjelent róla egy fotóval illusztrált cikk a helyi lapban, amikor
megkapta a kinevezését. Alex azóta érezte, hogy itt-ott, a kenyeres vagy a
müzlis soron ráismernek. Ó, ez ő, súgták az emberek egymásnak. Most
azonban bíráló pillantásokkal találkozott; figyelték őt és Josie-t, hogy most
mit lép, mennyire lesz „bírós”.
Elengedte Josie vállát. – Tudom, hogy fáradt vagy – mondta Alex elég
hangosan ahhoz, hogy mindenki jól hallja. – Azt is tudom, hogy otthon
szeretnél már lenni, de akkor sem viselkedhetsz így nyilvános helyen.
Josie csak homályosan látott a könnyein keresztül, hallgatta a föntről
érkező szózatot, és nem tudta, hogy milyen földönkívüliek varázsolták el az
igazi mamáját, aki ha igazi lenne, már visszaordított volna neki, hogy
viselkedjen rendesen.

Egy bíró akkor is bíró, ha nem a pulpituson ül, ébredt rá Alex hirtelen.
Akkor is az, ha elmegy egy étterembe, vagy táncol egy partin, vagy a boltban
tolja a gyereket a polcok között. Alex megkapta a bírói talárt, de csak most
jött rá, hogy csapdába került: ezután már soha nem is veheti le.
Ha valaki mindig arra figyel, hogy az emberek mit gondolnak róla, akkor
vajon nem felejti el, kicsoda ő igazándiból? Mi van, ha az arc, amit a világ felé
fordít, csak egy maszk, ami alatt semmi sincs?
Alex a pénztárak felé indult a kocsival. Mostanra a dühöngő gyerekből
bűnbánó kislány lett, aki egyre lassuló ütemben hüppögött. – Látod-látod –
mondta nyugtatólag, és legalább annyira önmagának is –, nem jobb így?

Alex kerületi bírói minőségében Keenben töltötte az első napját. Hogy ez
az első nap, ezt teljes bizonyossággal csak a titkárnője tudta – az ügyvédek
ugyan hallották, hogy új, de azt nem tudhatták, hogy éppen most kezdett.
Ennek ellenére Alex halálra volt rémülve. Háromszor is átöltözött, noha nem
láthat senki a talár alá. Mielőtt elindult volna otthonról, kétszer szaladt ki a
vécébe hányni.
Tudta az utat a bírói szobába – végtére is elégszer volt már tárgyaláson,
ha éppenséggel a pulpitus másik oldalán is állt. A jegyző egy vékony pasas
volt, akit Ishmaelnak hívtak, és emlékezett Alexra korábbi találkozásaikról.
Nem lelkesedett érte akkoriban túlzottan, miután Alexből kitört a kuncogás a
jegyző bemutatkozásakor („Szólítson csak Ishmaelnek…”). Most viszont
gyakorlatilag Alex magas sarkú cipős lábai előtt hevert. – Üdvözlöm, tisztelt
bírónő – kezdte. Itt van a fakkja, és most elkísérem a szobájába. Ha
végzett, küldünk önért egy biztonsági embert kísérőnek. Tehetek még
valamit önért?
– Nem

– mondta Alex. – Készen vagyok, mehetünk.

Aztán a jegyző magára hagyta a jéghideg bírói szentélyben. Alex feltekerte
a ter-mosztátot, és előhúzta talárját a táskájából, hogy beöltözzön. A
szobából nyílt egy külön kis fürdőszoba. Alex belépett, hogy szemügyre
vegye
arcát
a
tükörben.
Kiegyen-súlyozottnak
látszott.
És
tekintélyparancsolónak.
És talán egy kicsit olyannak is, mint egy kóristalány…

Leült az íróasztal mellé, és rögtön az apja jutott eszébe. Most nézz rám,
papa, mondta gondolatban, bár az apja már nem hallhatta meg. Tucatnyi
ügyre emlékszik, amelyekről a papa vacsora közben mesélt. Alex inkább arra
nem emlékezett sehogyan sem, hogy mikor nem volt bíró – mikor volt csak
egyszerűen az apja.
Alex átfutotta az aznapra szóló aktákat, aztán az órájára pillantott. Még
volt negyvenöt perce, mielőtt meg kell nyitnia a tárgyalást. Az ő hülye
idegessége az oka, hogy ilyen korán ért ide. Felállt, nyújtózkodott. Akár
cigánykerekezhetett volna, akkora volt a szoba.
De ilyet nem tesz, mert a bírák nem cigánykerekeznek. Óvatosan
kinyitotta a folyosóra vezető ajtót, mire Ishmael azonnal előtűnt a semmiből.
– Bírónő, mivel szolgálhatok önnek?
– Egy

kávéval – felelte Alex. – Annak örülnék.

Ishmael olyan gyorsan indult a kívánságot teljesíteni, hogy Alexnek eszébe
jutott: ha arra kérné, menjen, és vegye meg Josie születésnapi ajándékát,
valószínűleg délre már az asztalára is tenné gyönyörű díszcsomagolásban.
Ishmael nyomában kiment a külső szobába, ahol az ügyvédek és a többi bíró
tanyázott, és a kávéfőző felé vette az irányt. Egy fiatal ügyvédnő rögtön
félreállt, és készségesen mondta: – Tessék, bírónő!
Alex egy papírpohárért nyúlt. Majd hoznia kell magával egy bögrét, és bent
hagyni, az asztalán. Persze ez nem elég, mivel posztjánál fogva utaznia kell,
és hol Laconiában, Concordban, Nashuában, Rochesterben, hol pedig
Millfordban, Jaffreyben, Peterborough-ban, Graftonban vagy Coosban kell
bíráskodnia, attól függően, a hétnek melyik napja van. Ezért elég sok
kávésbögrét kell majd beszereznie. Lenyomta a termosz tetejét, de az edény
üresen szisszent. Gondolkodás nélkül máris nyúlt a filterért, hogy új kávét
rakjon fel.
Tisztelt bírónő, önnek nem kéne ezt csinálnia – mondta a jogásznő
nyilvánvaló zavarban Alex miatt. Kivette Alex kezéből a filtert, és nekilátott a
kávékészítésnek.
–

Alex a nőre bámult, és az járt a fejében, hogy vajon fogja-e még valaki
Alexnek szólítani az életben, vagy hivatalosan is Bírónőre kell változtatnia a
nevét. Vajon lesz-e bárkinek is annyi vér a pucájában, hogy közölje vele, ha
netán vécépapír lifeg a cipője sarkán, ahogy végigmegy a bírósági épületen,

vagy hogy spenótos a foga köze. Fura érzés volt, hogy mindenki árgus
szemekkel, kritikusan figyeli minden mozdulatát, miközben egyikük se merné
megmondani szemtől szembe, hogy valami nem stimmel vele.
Az ügyvédnő odavitte neki az első csésze friss kávét. – Nem tudom,
hogyan is szereti, bírónő – mondta cukrot-tejszínt kínálva.
– Így

nagyon jó, köszönöm – nyúlt Alex a papírpohárért, de a talárja ujjával
valahogy felbillentette a kis tálcát, és a kávé kiömlött.
Nyugalom, Alex, biztatta magát. – Ó, egek – mondta a nő. – Elnézést.
Miért kér elnézést, mikor az én hibám? – gondolta Alex. A fiatal ügyvédnő
máris szalvétáért ment, hogy eltüntesse a foltokat, Alex meg levette a
talárját ugyanezért. Egy őrült pillanatra átfutott a fején, hogy itt nem is áll
meg – bugyira-melltartóra vetkőzik, és úgy vonul át az épületen, mint a király
a mesében. Ugye, milyen szép a ruhám? – kérdezi, mire mindenki így felel: –
Ó, igen. Felséges Bírónő…
A csap alatt átmosta a talár ujját, majd kicsavarta belőle a vizet. Aztán a
ruhával a karján visszaindult a szobájába, de meggondolta a dolgot. Hogy
még egy fél óráig egyedül ücsörögjön ott, túlságosan hervasztó
lehetőségnek tűnt, ezért inkább úgy döntött, körbesétálja a keene-i
bíróságot. Bolyongott a folyosókon, és végül egy alagsori ajtó előtt kötött
ki, amely az udvarra vezetett, ahová az áruszállító autók jöttek be. Odakint
egy nő dohányzott zöld karbantartói ovarállban. A levegő téliesen friss volt,
az aszfalton csillogott a dér, mint a törött üvegcserép. Alex fázósan átfogta
saját magát – lám, itt még hidegebb van, mint a szobájában, pedig az nagy
szó –, és az idegen nő felé bólintott üdvözlésképpen. – Hello – mondta.
– Hahó

– mondta a nő, és kiengedte a füstöt az orrán. – Még nem láttalak
itt. Hogy hívnak?
– Alexnek.
– Én

meg Liz vagyok. Én vagyok az egész karbantartás egy személyben –
vigyorgott. – És te mit dolgozol itt?
Alex a zsebébe túrt, hátha van egy doboz mentolos cukra. Nem mintha
szüksége lett volna rá, vagy kívánta volna, egyszerűen csak időt akart
nyerni, még mielőtt válaszol, és ezzel csúfos véget vet a kis beszélgetésnek.
– Hát, hogy is mondjam – kezdte. – Én vagyok a bíró.

Liz arca azon nyomban kővé dermedt, és önkéntelenül hátrált egy fél
lépést.
– Tudod,

nem szívesen árultam el, mert olyan kedvesen szóba álltál velem.
Senki rajtad kívül nem hajlandó erre itt, és ettől… kicsit magányosnak érzem
magam. – Alex kis szünet után tette hozzá: – Talán elfelejthetnénk, hogy
bíró vagyok, nem?
Liz elnyomta a csikket a bakancsa talpán. – Hát az attól függ…
Alex bólintott, és megrázta a dobozkát, amely vidoran zörgött. – Akarsz
egy tic-tacot?
Liz kisvártatva kinyújtotta felé a kezét. – Naná, Alex – mondta, és
mosolygott.

Peter rászokott, hogy vándoroljon a saját házukban, mint egy kis kísértet.
Nem tudott mit kezdeni magával, főként azért, mert Josie nem jött át többé
játszani, pedig eddig hetente háromszor-négyszer is együtt voltak
délutánonként. Joey nem akart vele játszani – amúgy is mindig fociedzésen
volt, vagy a számítógépén autóversenyzett – nagyon gyorsan kellett körbekörbe mennie a folyton kanyargó pályán. Peternek így nem volt mit csinálnia.
Egy nap, vacsora után valami zajt hallott a pincéből. Azóta nem járt ott,
amióta a mamája rajtakapta őt meg Josie-t a puskával, de most pilleként
vonzotta őt az apja műhelysarka felől jövő fény. A papa egy széken ült a
munkapad előtt, és éppen azt a fegyvert tartotta a kezében, ami Petert
akkora bajba sodorta.
– Nem

kéne neked a lefekvéshez készülődnöd? – kérdezte az apja.

Nem vagyok álmos – Peter figyelte, ahogy apja ujjai becézően futnak
végig a puska vékony nyakán.
–

Szép, ugye? Ez egy Remington 721-es. Három-nulla-hatos. – Peter apja
a fia felé fordult. – Akarsz segíteni a fegyverpucolásban?
–

Peter önkéntelenül a lépcső felé, vagyis anyja felé pillantott, aki odafönt
mosogatott a konyhában.
Ha már ennyire érdekelnek téged a fegyverek, Peter, akkor először is
meg kell tanulnod tisztelni őket. Jobb félni, mint megijedni, nem? Ezzel még
–

az anyád sem vitatkozhat. – Az ölébe tette a fegyvert gyöngéd mozdulattal.
– A fegyverek nagyon, de nagyon veszélyes dolgok, de leginkább azért, mert
az emberek nem tudnak bánni velük. Ha tudsz bánni velük, onnantól kezdve
egy puska is éppen olyan szerszám, mint egy kalapács vagy egy csavarhúzó.
Nem csinál semmit, amíg kézbe nem veszed, és helyesen nem használod.
Érted?
Peter nem értette, de nem akarta bevallani az apjának. Az érdekelte, hogy
ő most megtanul egy igazi puskával bánni! Azok az idióták a suliban nem
tudnak ilyesmivel dicsekedni, egyik sem, a tökfejek…
Először is ki kell nyitni, itt, a závárnál, látod, és megnézni, van-e benne
töltény. Nézz bele mélyen, egészen a tárig! Látsz valamit? – Peter megrázta
a fejét. – Akkor nézd meg újra! Sose lehet elégszer ellenőrizni. Itt van egy
kis gomb a töltényűr alatt, látod, éppen a ravaszt biztosító sátorvas előtt…
Ha ezt megnyomod, akkor teljesen ki tudod venni a závárt.
–

Peter nézte, ahogy az apja leveszi a nagy, ezüstös závárt, aztán egy üveg
oldószerért nyúl (Hoppes 9, olvasta le Peter a címkéről), és egy rongyra
löttyint belőle. – Semmi sem fogható a vadászat élvezetéhez, Peter –
mondta az apja. – Kint járni az erdőn, amikor még mindenki más alszik…
Látni az őzet, amint felemeli a fejét, és rád néz… – eltartotta magától a
rongyot – a szag kissé elkábította Petert –, és dörgölni kezdte vele a
závárzatot. – Nos hát – szólt oda Peternek, miért is nem te csinálod ezt?
Peternek leesett az álla – most vegye kézbe a puskát azok után, ami a
múltkor történt vele és Josie-val? Talán azért szabad, mert az apja most itt
van, hogy ellenőrizze, de az is lehet, hogy csak beugratás – megnézik, még
mindig akarja-e csinálni, aztán majd jön érte a büntetés. Tétován nyúlt a
fegyverért – és ugyanúgy meg volt lepve, mint a múltkor, hogy milyen súlya
van… Joey játékain a figurák úgy hányják-vetik a puskákat, mintha
pillekönnyűek volnának.
Nem trükk volt, az apja tényleg azt akarta, hogy segítsen neki. Peter
figyelte, ahogy levesz a polcról egy bádogdobozt abban olaj volt –, és egy
tiszta ruhára önt egy kicsit belőle. – Letöröljük a závárt, és csöppentünk egy
kis olajat a gyúszegre is. Szeretnéd tudni, hogyan működik, Peter? Na,
gyere ide. – Rámutatott a gyúszegre, egy pici kis körre a zavaron belül. – Itt,
ahol nem láthatod, van egy nagy rugó. Amikor meghúzod a ravaszt, a ravasz
elengedi a rugót, az ráüt a gyúszegre, és kilöki éppen csak egy ilyen kicsit…
– a feltartott mutató- és hüvelykujja közötti hajszálnyi réssel illusztrálta a

mondottakat. – A gyúszeg megböki egy réztöltény közepét, ez benyom egy
kis ezüstgombot, a gyújtókupakot. Ettől a gyújtótöltet, ami puskapor
rézborításban, berobban. Láttál már töltényt, ugye? Olyan, mint egy kis
rakéta, egyre keskenyedik az orra felé. A keskeny hegye a tulajdonképpeni
puskagolyó, és amikor a puskapor berobban a golyó mögött, ennek az ereje
röpíti ki a töltényt.
Az apja kivette Peter kezéből a závárt, megtörölgette az olajos ronggyal,
és félretette. – Most nézzél bele a csőbe. Feltartotta a fegyvert a
mennyezet felé, mintha le akarná lőni a lámpát. – Mit látsz?
Peter belekukucskált a fegyver lehajtott csövébe. – Olyan, mint a tészta,
amit a mama csinál ebédre.
Tényleg, hogy is hívják? Rotini? Azok a spirálok a cső belsejében
olyanok, mint a csavarmenet. Amikor a töltény kilövődik, ezek a bevágások
adnak neki egy kis pörgést. Mint amikor megcsavarod a focilabdát.
–

Peter próbálkozott már effélével az udvaron Joey és az apja
társaságában, de a lába túl kicsi volt hozzá, vagy a labda túl nagy, és amikor
csavarva akart passzolni, a labda mindig a lába elé esett.
Ha a töltény pörögve jön ki a csőből, akkor tud csak egyenesen repülni.
– Az apja most egy hosszú pálcával kezdett bajlódni, amely dróthurokban
végződött. A dróthurokba belehúzott egy apró rongydarabkát, és
belemártotta az oldószerbe. – A puskapor összepiszkítja a csövet – mondta.
– Ezért meg kell ezt is tisztítanunk.
–

Peter figyelte az apját, ahogy a csőbe dugja és úgy húzogatja benne a
drótvégű botot, mintha vajat köpülne. Aztán lecserélte a végéről a
rongydarabkát, és kezdte az egészet elölről. Végül már semmi más nem
hagyott rajta nyomot, csak fekete csíkok húzódtak az anyagon. – Amikor
olyan idős voltam, mint te most, az apám ugyanígy megmutatta nekem, hogy
kell ezt csinálni. – Kidobta a rongydarabokat a szemetesbe. – Egy nap majd
elmegyünk vadászni, te meg én.
Peter alig bírt magával. Ő, aki nem tudja rendesen elrúgni a focilabdát, és
dekázni se tud vele, és nem is úszik túl jól – ő elmehet az apjával vadászni?
Nagyon tetszett neki a gondolat, hogy Joey ebből kimarad. Vajon meddig
kell várnia erre a kirándulásra? Milyen jó lesz valamit kettesben csinálni az
apjával…

– Jó

– mondta az apja. – Akkor most megint nézz bele a csőbe.

Peter fordítva fogta meg a puskát, és maga felé tartva nézett bele a
csőtorkolatba, miközben a fém az arcába nyomódott a szeme alatt. –
Jézusom, Peter! – vette ki az apja a puskát a gyerek kezéből. – Ne így!
Fordítva tartod. – Elforgatta a fegyvert, hogy a cső ne Peter felé nézzen. –
Még ha a závár le is van szedve – mert csak így biztonságos –, sohase nézz
bele egy fegyver csövébe elölről! Semmi olyasmire nem tartjuk rá a fegyvert,
amit nem akarunk megölni.
Peter hunyorgott, és belenézett a csőbe, most már a helyes irányból.
Vakító fényesség volt odabent, ezüstösen csillogó. Tökéletes…
Az apja megdörzsölte a csövet kívülről is az olajos ronggyal. – Na, most
húzd meg a ravaszt.
Peter rábámult. Ezt biztos, hogy neki nem szabad…
Biztonságban vagy – nyugtatta az apja. – Meg kell húzni ahhoz, hogy
összeszerelhessük a puskát.
–

Peter óvatosan hajlította rá az ujját a fémből lévő félholdra, és meghúzta a
ravaszt. Kioldott odabent valami pecek, és az apja a helyére csúsztathatta a
závárt.
Nézte, ahogy az apja visszateszi a fegyvert a helyére. – Azok, akik
felháborodnak a fegyverek miatt, nem értenek hozzájuk – jegyezte meg az
apja. – Pedig ha az ember tud bánni velük, akkor biztonságosan kezelheti
őket.
Az apja bezárta a fegyverszekrényt, és Peter úgy érezte, érti, amit az apja
mondani akart neki: a titokzatos fegyver – és éppen a titok miatt lopta el a
tárló kulcsát az apja fehérneműs szekrényéből, mert meg akarta osztani
Josie-val – már nem is volt olyan titokzatos. Most, hogy látta szétszedve és
újra összerakva, úgy gondolta, a fegyver végül is nem más, mint egy kupac
fémalkatrész, csak éppen mindegyik a megfelelő helyen van.
A fegyver semmi, ha nincs mögötte az ember, aki tartsa.

Akár hiszel a sorsban, akár nem, a végén egyetlen dolog fontos:
kit vádolsz akkor, amikor valami félresikerül. Azt gondolod-e,
hogy a te hibád – például, ha jobban igyekeztél volna, vagy
keményebben dolgoztál volna, akkor talán nem történt volna
meg…? Vagy pedig egyszerűen a körülményekre fogod a dolgot?

Ismerek olyanokat, akik halálesetekről hallva azt mondják: Isten
akarata. Olyanokról is tudok, akik a rossz csillagzatra
hivatkoznak. Aztán itt van a nagy kedvencem: az áldozatok
rosszkor voltak rossz helyen…

Ugyanezt rólam is el lehet mondani, nem?

A következő nap
Peter a hatodik születésnapjára egy halat kapott. Japán harcos hal volt;
fátyolszerű farkuszonya úgy lebegett körülötte, mint egy palást. Peter
Wolverine-nek nevezte, és órákig bámulta csillogó, ezüst pikkelyeit,
gyöngyszemét. Pár nap múlva már azon járt az agya, hogy milyen lehet
folyton körbe-körbe menni egy ilyen üveggömbben. Eltöp-rengett, hogy
vajon a hal csak azért áll-e meg a műnövény indái fölött, mert mindig valami
új formát és érdekességet talál rajta, vagy csak azért, hogy tudja indul az
újabb kör.
Peter egy idő után fel-felébredt az éjszaka közepén, hogy megnézze
alszik-e a hal, de nem számított hány óra, Wolverine mindig úszott. Azon
gondolkozott, hogy a hal mit láthat őbelőle: egy óriásira tágult szemet,
amely napként emelkedik fel a gömbakvárium egén? Ron tiszteletes azt
prédikálta a templomban, hogy isten szeme mindent lát, és Peter eltűnődött,
hogy vajon így, ilyen istenként látja-e őt Wolverine.
A Grafton megyei börtön cellájában Peter megpróbálta felidézni, hogy mi is
történt a halával. Valószínűleg megdöglött. Talán azért, mert ő halálra
nézte…
Felbámult a cella felső sarkában rámeredő kamerára. Valakik nagyon
ügyelnek rá, hogy meg ne ölje magát, még mielőtt nyilvánosan keresztre nem
feszítik. Emiatt aztán a cellájában nem volt sem egy priccs, sem egy párna,
de még egy rongyszőnyeg sem – csak egy kemény pad meg ez az ostoba
kamera.
Ez persze nem is olyan rossz dolog. Legalább egyedül volt ebben a kis
cellában a többi cella között. Valahányszor a seriff autójának hangját
meghallotta, Peter halálra rémült. Már épp elég tévéműsort látott ahhoz,
hogy tudja, mi szokott ilyen helyeken történni. A kihallgatása során
mindvégig egyetlen szót sem szólt – nem azért nem nyitotta ki a száját, mert
olyan keményen konok lett volna, hanem mert attól félt, ha kinyitja, elkezd
sírni, és nem is tudja majd abbahagyni.
Fém csikordult fémen, mintha kardoznának; közeledő léptek… Peter nem
mozdult, két kezét a térde közé szorította, válla előregörnyedt. Nem akart
túlmozgásosnak látszani, sem pedig szánalomra méltónak. Láthatatlannak

lenni, észrevétlen maradni – ebben úgyis nagy gyakorlata van. Tökélyre vitte
az elmúlt tizenkét évben.
Egy őr állt meg a cellaajtó előtt. – Látogatód jött – közölte, és kinyitotta a
rácsot.
Peter lassan felállt. Felpillantott a kamerára, aztán követte a tisztet a
kopott, szürke csempés folyosón.
Mennyire lehet nehéz innen megszökni? Mi volna, ha – mint a
videojátékokban –, egy jó kis kung-fu mozdulattal ártalmatlanítaná az őrt,
aztán a következőt, majd a harmadikat, és így tovább, mígnem kiszaladna és
felszívódna a levegőben, aminek már a szagát is kezdi elfelejteni?
És mi lesz, ha itt kell maradnia egész életére?
Ekkor eszébe jutott, mi is lett a hallal. Egy ember- és halbaráti pillanatban
Peter fogta Wolverine-t, és lehúzta a vécén. Elképzelte, ahogy a hal kijut a
csöveken át a tengerbe, egy olyanba, amilyennél előző évben vakációzott a
családdal, és hogy Wolverine valami úton-módon visszajut Japánba, és
megtalálja a rokonait. Amikor Peter bevallotta a dolgot a bátyjának, Joey
felvilágosította a csatornarendszer sajátosságairól meg arról, hogy
felszabadítás helyett Peter megölte a halat.
Az őr megállt egy ajtó előtt, amelyen ez állt: MAGÁNBESZÉLGETÉSEK.
Peter elképzelni sem tudta, ki akarhatja meglátogatni a szülein kívül, őket
pedig egyelőre még nem szeretné látni. Mindenféléket kérdeznének, amikre
nem tud választ adni – például, mivel magyarázható, hogy az ember
betakargatja este a gyerekét, és másnap nem is ismer rá. Talán könnyebb
lenne, ha csak a cellában kéne ülnie, ahol a kamera ugyan bámulja, de nem
bírálja.
– Menj

be – mondta az őr, és kinyitotta az ajtót.

Peter nagy lélegzetet vett. Vajon mit gondolt a hal, amikor a tiszta kék
óceán helyett a szarban találta magát…?

Jordan besétált a Grafton megyei börtönbe, és megállt az ellenőrzésnél.
Peter Houghton meglátogatása előtt be kellett jelentkeznie és egy látogatói
jelvényt szereznie a plexiüveg túloldalán ülő tiszttől. Jordan ráírta a nevét a
csiptetős alátétre tett ívre, és félig benyomta a plexi alján lévő nyílásba. A

túloldalon azonban nem vette el senki. Odabenn volt ugyan két BV-s tiszt,
de a kis fekete-fehér tévére voltak tapadva, amelyen – mint a földgolyó
összes televíziókészülékén – a lövöldözésről szóló tudósítás ment éppen.
– Elnézést

– szólalt meg Jordan, de egyik férfi sem fordult meg.

Amikor a lövöldözés kitört – mondta a riporter a tévében –, Ed McCabe
kinézett kilencedikes osztályának matematika-terméből, és ezzel a diákjai és
a lövöldöző közé állt.
–

A kép váltott – egy zokogó nőt mutattak, alá volt írva nagy betűkkel:
JOAN MCCABE, AZ ÁLDOZAT TESTVÉRE. – Nagyon gondoskodó tanár
volt – hüppögte a nő. – A hét év alatt, amikor tanította őket, mindvégig
törődött velük, és élete utolsó percéig ezt tette.
Jordan a másik lábára állt. – Hello…!
– Egy

perc, testvér – vetette oda az őr egy méla kézlegyintés kíséretében.

Megint a riporter tűnt fel a kissé vibráló képernyőn; haját vadul cibálta a
szél, a háta mögött az iskola egyhangú téglafala. – A tanárkollégák úgy
emlegetik Ed McCabe-et, mint odaadó pedagógust, aki mindig hajlandó volt
külön energiákat fordítani egy-egy diák megsegítésére, és azt is elmondták,
hogy lelkes természetjáró volt, aki gyakran beszélt arról az álmáról a
tanáriban, hogy egyszer szeretne Alaszkán átgyalogolni… Ez az álom –
folytatta kis hatásszünet után komoran a riporter – most már sohasem fog
beteljesülni.
Jordan megfogta a csiptetős irattartót a kilógó szélénél, és belökte a
papírral együtt a nyíláson. Nagy csattanással ért földet a túloldalon. Mindkét
tiszt azonnal hátrafordult.
– Az

ügyfelemhez jöttem – közölte Jordan.

Lewis Houghton tizenkilenc évnyi professzorkodás során egyszer sem
mulasztott órát a Sterling College-ban. A mai napig. Amikor Lacy felhívta,
olyan viharos gyorsasággal hagyta el az egyetemet, hogy még csak egy
üzenetet sem hagyott az aulában a diákjainak, hogy elmarad az óra.
Elképzelte, ahogy várnak rá az előadó előtt – várják, hogy lejegyezhessék
minden szavát, mintha még ezek után is kinyilatkoztatás volna bármi, amit
mond.

Az apjának melyik szava, szokása vitte rá Petert, hogy ezt tegye?
És milyen szó, milyen viselkedés, milyen attitűd bírhatta volna rá, hogy ne
akarja megtenni…?
Ő meg Lacy a hátsó udvarban rostokolt arra várva, hogy a rendőrség
elhagyja a házukat. Valamikor el is ment legalább egy közülük, de
valószínűleg csak azért, hogy még átfogóbb házkutatási paranccsal térjen
vissza. Lewist és Lacyt nem engedték be saját otthonukba, amíg a
házkutatás tartott. Egy darabig a kocsibehajtón ácsorogtak, és nézték,
ahogy olykor megjelenik egy-egy tiszt teli zsákokkal és dobozokkal. A holmik
egy részén nem lepődött meg Lewis – arra felkészült, hogy számítógépeket,
könyveket visznek el, de volt olyasmi is, amit nem értett: például egy
teniszütő vagy egy óriási doboz vízhatlan gyufa.
– Mi

a teendőnk most? – suttogta Lacy.

Férje némán, bénultan rázta a fejét. Az egyik tanulmányában, amely a
boldogság értékéről szólt, idős embereket interjúvolt meg, akiknek volt már
öngyilkossági kísérletük. – Hát mi maradt nekünk? – mondogatták, és Lewis
nem értette, hogy lehet valaki ennyire reményvesztett. Akkor meg csak
elgondolni sem tudta, miképpen lehet az élet annyira keserű, hogy az ember
még csak lehetőséget sem lát arra, hogy megjavíthassa a dolgokat maga
körül.
Semmit sem tehetünk – felelte Lewis, és ezt komolyan is gondolta.
Nézte, ahogy az egyik rendőr kijön, kezében Peter régi képregényeivel.
–

Amikor először jött haza úgy, hogy Lacyt a ház előtt találta, amint ide-oda
járkál, a nő hevesen a karjaiba vetette magát. – Miért? – zokogta. –
Miért…?
Ebben az egy kérdésben ezer másik volt, de Lewis egyikre sem tudta a
választ. Átfogta a feleségét, és úgy tartotta, ahogy egy fuldokló kapaszkodik
az uszadékfába az örvényben. Akkor meglátta a szemközti szomszéd
függöny mögül kandikáló szemét.
Nyomban a hátsó udvarba mentek. Leültek a tornácon a hintaágyba,
amely körül a bokrok ágai csupaszon meredeztek; a hó olvadt. Lewis
mozdulatlanul ült, ajka és ujjai egyaránt lebénultak a hidegtől és a sokktól.
– Szerinted

– súgta Lacy – a mi hibánk…?

Lewis rámeredt a feleségére, bámulta a bátorságát: Lacy szavakba
öntötte, amire ő még csak gondolni sem mert. De hát mi másról
beszélhetnének egymással, mint erről? A lövöldözés megtörtént, és az ő fiuk
valahogy benne volt. A tényeket nem lehet letagadni, legfeljebb a lencsét
lehet cserélni, amelyen át az ember nézi őket.
Lewis lehorgasztotta a fejét. – Nem tudom. – Az ember egyáltalán hol
kezdjen egy ilyen vizsgálódást? Azért történt mindez, mert Lacy túl gyakran
vette föl a gyereket csecsemőkorában? Vagy mert Lewis nevetést mímelt,
amikor mint totyogó elesett, hogy mutassa: nincs miért sírnia? Talán jobban
kellett volna ellenőrizniük, mit olvas, néz, hallgat Peter? Vagy arról van szó,
hogy kettejükből ez következett genetikailag… Ha egy házaspárnál a
gyerekek úgy számítanak, mint elért helyezés a versenyben, akkor ők ketten
csúfosan elbuktak.
Kétszer is.
Lacy lebámult a bonyolult mintázatú térburkoló kövezetre. Lewisnak
eszébe jutott a jelenet, amikor ő rakta saját kezűleg az elegyengetett
homokba az elemeket, Peter jött, és segíteni akart. Lewis nem engedte,
mondván, a kövek túl nehezek. Még megsérülsz, mondta neki.
Ha ő akkor kevésbé óvja a gyereket, ha Peter megtapasztalja az igazi
fájdalmat, akkor talán kevésbé lett volna hajlamos a fájdalom előidézésére?
– Hogy

hívták Hitler anyját? – kérdezte Lacy.

Lewis pislogott. – Tessék?
– Egy

szörnyeteg volt?

Lewis átfogta a felesége vállát. – Ne csináld ezt – motyogta.
Az asszony a férje vállába fúrta az arcát. – Mindenki más ezt teszi majd…
Lewis egy pillanatra eljátszott a gondolattal, hogy mindenki téved, és
mégsem Peter volt a lövöldöző, mert ő nem lehetett az. És valóban – van is
ebben valami igazság, mert hiába volt száz szemtanú, ők mégsem ugyanazt
a Petert látták ma, akivel ő tegnap este beszélgetett, mielőtt elmentek volna
aludni. Peter kocsijáról folyt köztük a szó.
– Tudod,

ugye, hogy el kell vinned átvizsgálásra még a hónap vége előtt? –
kérdezte Lewis.

– Igen,

már van időpontom – felelte Peter.

Vajon ebben is hazudott?
– Az
– Azt

ügyvéd… – szólalt meg Lacy.
mondta, jelentkezni fog – felelte Lewis.

Említetted nekik, hogy Peter allergiás a tengeri herkentyűkre? Ha csak
egy csipetnyit is adnak neki…
–

Mondtam – jelentette ki Lewis, bár ez nem volt igaz. Elképzelte, hogy
Peter ott ül a zárkában, a börtönben, amely mellett minden nyáron
elhajtottak, amikor Haverhill Fairgroundsba mentek vakációzni. Aztán az
jutott eszébe, amikor Peter az iskolai tábor második napján telefonált, és
könyörgött, hogy vigyék haza. A fiára gondolt, aki még mindig a fia volt, s aki
olyan szörnyűséget követett el, hogy Lewis óvatlan pillanataiban csak a
dolog legrosszabb következményét tudta elképzelni, és ilyenkor annyira
összeszorult a mellkasa, hogy levegőt is alig kapott.
–

Lewis? – Lacy elhúzódott tőle, és úgy nézett fel ziháló férjére. – Jól
vagy?
–

Lewis bólintott, és mosolyogni próbált, közben úgy érezte, megfullad a
saját hazugságától.
– Mr.

Houghton… Egy rendőr állt előttük.

– Uram,

velem tudna jönni egy percre?

Lacy a férje mellé húzódott, de Lewis félkézzel visszatartotta, úgy indult el
a rendőr után. Nem tudta, hová kíséri a tiszt, mit akar neki mutatni, de nem
akarta, hogy Lacy lássa ezt a valamit, ha nem muszáj.
Bement a tiszt mögött a saját házába, amelyet pillanatnyilag elfoglaltak a
fehér kesztyűs rendőrök, és a szekrényeiben, a konyhájában kotorásztak.
Amint a pincébe vezető lépcsőhöz értek, Lewis izzadni kezdett. Már tudta,
hová mennek. Ez volt az, amire igyekezett nem gondolni azóta, hogy Lacy
először felhívta a hírrel.
Egy másik tiszt állt odalenn, eltakarta Lewis elől a pincébe a belátást. Tíz
fokkal hidegebb volt odalenn, Lewis mégis izzadt. Az ingujjával megtörölte a
homlokát. – Ezek a fegyverek az önéi? – kérdezte a tiszt.

Lewis nyelt egyet. – Igen, vadászom.
– Megmondaná,

Mr. Houghton, hogy minden fegyvere itt van-e a helyén? –
A tiszt félreállt, hogy Lewis jól láthassa az üveges fegyvertárolót.
Lewisnak megbicsaklott a térde. Az ötből három vadászfegyvere volt a
helyén; kettő hiányzott.
Egészen eddig a pillanatig nem teljesen hitte el ezt a szörnyűséget
Peterről. Egészen idáig úgy kezelte az ügyet, mintha valami fatális baleset
történt volna.
Most megértette, hogy önmagát kell vádolnia.
A tiszt felé fordult, és úgy nézett a férfi szemébe, hogy az ne láthasson
rajta semmit. Ilyen arcot Peter szokott vágni, őtőle tanulhatta, ébredt rá
Lewis.
– Nem,

nincs itt mindegyik – mondta.

A sikeres jogvédelem első íratlan alapszabálya, hogy az ügyvédnek úgy
kell viselkednie, mintha mindent tudna, pedig valójában semmit sem tud.
Először is szembekerül egy ismeretlen ügyféllel, akinek vagy van, vagy
abszolút nincs esélye arra, hogy felmentsék valaha is, és az ügyvédnek úgy
kell tennie, hogy egyszerre tűnjék méltóságteljesnek és aktív irányítónak. A
kezdet kezdetén meg kell határozni a viszony jellegét: én vagyok a főnök, te
meg csak annyit mondasz el nekem, amennyit hallanom kell.
Jordan már ezerszer volt ilyen helyzetben, hogy a börtön tárgyalójában vár
a következő alanyra, aki biztosítja a megélhetését. Már szentül hitte, hogy
mindent látott, mindenen túl van. Meglepődött hát azon, hogy Peter
Houghton meg tudja lepni. A merénylet nagyságrendjét tekintve, és a
tévében feltűnő arcokon uralkodó borzadály láttán Jordan nem gondolta
volna, hogy az elkövető – nos, hát egy vézna, szeplős, szemüveges srác…
Ez volt az első gondolata. A második pedig az, hogy ez a tény a javukra
fog szolgálni.
Peter – szólalt meg. – Jordan McAfee vagyok, az ügyvéded. A szüleid
kértek fel, hogy képviseljem az ügyedet.
–

Választ várt. – Ülj le – folytatta, de a fiú állva maradt. – Vagy ne… – tette

hozzá Jordan. Felvette hivatalos modorát, és felnézett Peterre. – Holnap
lesz az előzetes meghallgatás, a vádemelés. Nem fognak óvadék ellenében
szabadlábra helyezni. Lesz időnk reggel átnézni a vádpontokat, még mielőtt
a tárgyalóterembe mennénk.
Tartott egy kis szünetet, hogy Peter megemészthesse a hallottakat. –
Innentől kezdve nem vagy egyedül. Melletted leszek.
–

Vajon csak Jordan képzelte…? Mintha valami megvillant volna Peter
szemében e szavakra. De már vége is volt, Peter megint csak a földet
bámulta kifejezéstelen arccal.
– Nos

hát… – Jordan felállt. – Van kérdésed?

Ahogy arra számított, a fiú nem szólalt meg. A francba, ha ez a srác e kis
„beszélgetésükből” ítélve ilyen együttműködő, akkor ennyi erővel akár a
mészárlásnak egyik, legkevésbé sem szerencsés áldozatával is
próbálkozhatna…
Talán ő is ilyen áldozat, jutott eszébe. No, ezt akár a feleségem is
mondhatta volna, tette aztán hozzá gondolatban.
Rendben, akkor holnap találkozunk. – Jordan kopogott az ajtón, mire
bejött az őr, hogy visszakísérje Petert a cellájába. Peter ekkor váratlanul
megszólalt.
–

– Mennyit

fogok kapni? – kérdezte.

Jordan habozott, keze az ajtókilincsen. Nem nézett ügyfele szemébe. –
Holnap találkozunk – ismételte.

Dr. Ervin Peabody a folyó túloldalán lakott, a vermonti Norwich-ban, és
részmunkaidős pszichológusként vett részt a Sterling College lélektani
kutatómunkájában. Hat évvel korábban egyike volt annak a hét szerzőnek,
akik közösen tanulmányt jelentettek meg az iskolai erőszakról. Peabody
jórészt már el is feledkezett erről a munkájáról. Mégis, éppen emiatt hívta fel
egy tévés Burlingtonból. A szóban forgó reggeli műsort a müzlije mellé
szokta néha fogyasztani csak azért, hogy szórakozzon az olvasási
nehézségekkel küzdő hírolvasókon. – Olyasvalakit keresünk – mondta a
műsor szerkesztője –, aki pszichológiai szempontból tudná megközelíteni a
lövöldözést. – Ervin azt válaszolta erre, hogy ő az az ember, akit keresnek.

– Hogy

mik lehetnek az árulkodó jelek? – reagált Peabody a mű sorvezető
kérdésére. – Nos, ezek a fiatalok visszahúzódóak, általában magányosak is.
Szóban gyakran fordulnak önmaguk vagy mások ellen. Nem teljesítenek
megfelelően az iskolában, sokszor fegyelmi büntetéseket vívnak ki önmaguk
ellen. Hiányoznak az emberi kapcsolataik – egyetlen emberhez sem
kötődnek, akinek a szemében fontosnak tűnnének.
Ervin tudta, hogy a tévések nem a bölcselkedésére kíváncsiak, hanem
csak érzelmi szolgáltatást szeretnének nyújtani a nézőiknek. Sterling – és az
egész világ – azt akarta tudni, hogy az ilyenek, mint Peter Houghton,
felismerhetők-e. Mintha a képesség, hogy valakiből egy nap leforgása alatt
gyilkos váljék, valami észlelhető születési rendellenesség volna. – Tehát
elmondható, hogy egy iskolai lövöldöző egy meghatározható típushoz
tartozik – ösztönözte a műsorvezető.
Ervin Peabody a kamerába nézett. Tudta, mi az igazság – ha azt
mondaná, hogy ezek a gyerekek általában feketében járnak, fura zenét
hallgatnak, és indulatosak, akkor ezzel a hímnemű tinédzserkorosztály java
részét gyanúba keverné. Az is világos, hogy ha egy mélyen zűrös egyén
elszánja magát a rosszra, akkor nagy eséllyel sikerül is végrehajtania, amit
eltervezett. Ugyanakkor azzal is tisztában volt a pszichológus, hogy most
minden szem rászegeződik Connceticut Valley-ben – vagy talán egész
északkeleten –, és hogy a sterlingi egyetemi státusz lehetősége ott lebeg a
horizonton. Egy kis presztízs, egy kis szakértői aura nem fog ártani… –
Igen, meghatározható a típus… – kezdte.

Általában Lewis végezte el a lefekvés előtti teendőket a ház körül. A
konyhában kezdte, berámolta az edényeket a mosogatógépbe. Bezárta a
bejárati ajtót, és lekapcsolta a villanyt. Majd felment az emeletre – Lacy
általában már az ágyban volt odafent, és olvasott – legalábbis amikor nem
kellett szüléshez mennie a kórházba. Lewis mindig megállt a fia szobája előtt,
hogy rászóljon: kapcsolja ki a számítógépet, és menjen aludni.
Ma este is azon kapta magát, hogy áll Peter szobája előtt, és a
rendetlenséget bámulja, amit a rendőrség hagyott maga után. Már indult
volna, hogy megigazítsa az otthagyott könyveket a polcon, és felszedje a
kiszórt fiókok tartalmát a földről, de aztán meggondolta magát, és halkan
becsukta az ajtót.

Lacy nem volt a hálószobában, és nem is a fogát mosta a fürdőben. Lewis
hegyezte a fülét, és beszédfoszlányokat hallott kiszűrődni valahonnan. Kivel
beszélget Lacy az éjszaka közepén?
A hang irányába ment, és látta, hogy a sötét dolgozószobában zölden,
túlvilágian villog a tévé képernyője. Lewis szinte már el is felejtette, hogy a
dolgozóban is van egy tévé, mert ezt szinte sohasem kapcsolták be. Látta a
CNN-logót és a feliratot alul, amely jelezte, hogy valami miatt
megszakították az adást. Átvillant Lewis agyán, hogy ez a felirat nem
létezett szeptember tizenegyedike, a terrortámadás óta – azóta olyan
riadtak az emberek, hogy azonnal tudni akarják, mi történt…
Lacy a szőnyegen térdelt, a tévét figyelte. – Még keveset tudunk arról,
hogy a mészárlást végrehajtó férfi honnan szerezte a fegyvereket, és hogy
pontosan milyen fegyverekről is van szó…
– Lacy

– mondta Lewis, és nagyot nyelt. – Gyere aludni.

Lacy nem mozdult, és jelét sem adta, hogy meghallotta volna férjét. Lewis
ellépett mellette, hogy lekapcsolja a készüléket, közben megsimította a
felesége vállát. – Az előzetes hírek két pisztolyról szólnak… – folytatta a
bemondó, de aztán a képernyő elsötétült.
Lacy a férje felé fordult. Szürke szeme olyan határtalanul mély volt, mint
az ég a repülőgépről nézve. – Állandóan férfiként emlegetik – mondta –,
pedig csak egy gyerek…
Lacy… – ismételte Lewis, mire az asszony felállt, és férje karjába simult,
mintha csak táncra kérték volna fel.
–

Ha az ember odafigyel a kórházban, mindig meghallja az igazságot: ha azt
tetteted, hogy alszol, a nővérek súgnak ezt-azt egymásnak mozdulatlan
tested fölött; a rendőrök is megosztják egymással a titkos információkat a
folyosón. Az orvosok még az előző betegnél tett látogatás hangulatát
hozzák át a te szobádba.
Josie gondolatban már összeállította a sérültek listáját. Hatféleképpen
csoportosíthatta őket aszerint, hogy mikor látta őket utoljára; mikor voltak
utoljára érintkezésben egymással, és közel voltak-e hozzá vagy sem, amikor
lelőtték őket. Ott volt Drew Girard, aki odarohant Matthez és őhozzá, hogy

közölje: Peter Houghton elkezdte szétlőni a sulit. Aztán Emma, aki a
büfében három székkel arrébb ült. Trey MacKenzie, a focista, aki híres
házibulikat tartott. John Eberhardt, aki aznap reggel megette Josie
sültkrumpliját. Min Horuka, a japán cserediák, aki tavaly úgy berúgott odakint
a sportpályán, hogy bevizelt az igazgató kocsijának nyitott ablakán. Natalie
Zlenko, aki Josie előtt állt sorban ebédért a büfében. Spears edző és Miss
Ritolli, Josie korábbi tanárai. Brady Pryce és Haley Weaver, a végzős
álompár.
A többieket Josie csak névről ismerte – Michael Beach, Steve Babourias,
Natalie Phlug, Austin Prokiov, Alyssa Carr, Jared Weiner, Richard Hicks,
Jada Knight, Zoe Patterson – idegenek, mégis mindörökre az ő sorsához
kötődnek.
A halottak listáját nehezebb volt összeállítani. Róluk még halkabban
suttogtak, mintha már említésük is halálos vétek lenne a kórházi ágyakat
elfoglaló többi szerencsétlen lélek ellen Josie azért hallott néhány pletykát:
hogy Mr.McCabe meghalt, és Topher McPhee is, az iskola dílere. Josie
próbálta nézni a tévét, hogy elcsípjen még néhány infómorzsát a
huszonnégy órában futó tudósításból, de az anyja előbb-utóbb felbukkant,
és kikapcsolta. Csak annyit tudott összeszedni ezekből a számára tiltott
adásokból, hogy tíz áldozat van.
Matt az egyikük.
Valahányszor Josie erre gondolt, a teste azonnal jelzett. Elállt a lélegzete.
A szavak – ahány csak létezik – mintha mind a torkába tolultak volna, és
elzárnák az utat… Mintha egy barlang kijáratát, a menekülési útvonalat
zárnák el.
A nyugtatóknak hála, úgy tűnt, mintha ez az egész nem is lenne igaz –
mintha valami rémálomban lebegne –, de amint Mattre gondolt, az igazság a
maga nyers valóságában tört rá.
Sosem fogja már megcsókolni Mattet.
Sosem hallja nevetni többé.
Nem fogja még egyszer érezni a kezét derekán, és Matt nem csúsztat
többé kis cédulát az öltözőszekrényébe. És már nem fogja a saját
szívdobogását Matt tenyerében érezni, miután a fiú kigombolta a blúzát.

Mintha az egésznek csak a felére emlékezne – mintha a lövöldözés
kettéosztotta volna az életét egy ELŐTTre és egy UTÁNra. Mintha elvettek
volna tőle bizonyos alapvető képességeket: azóta egy órát sem képes
zokogás nélkül kibírni; nem bírja a piros szín látványát, mert hányingere
támad; és nem tudja a teljes igazságot sem összerakni emléktöredékeiből. A
többi, élő emlékre gondolni a történtek fényében szinte obszcénnak tűnt…
Josie agya két világ között vándorolt kábultan, részegen ide-oda: hol a
Matt-tel töltött percek foszlányai után kapott, hol morbid képek ugrottak be
lelki szemei elé. A Rómeó és Júlia egy verssora jutott eszébe minduntalan,
amelyen elszörnyülködött, mikor kilencedik osztályban a darabot tanulták:
„Hol síri férgek szolgalányaid…” Rómeó mondta ezt a holtnak gondolt, alvó
Júlia felravatalozott teste mellett. Porból vétettünk, porrá leszünk… Ám
addig még történik sok minden, amiről soha senki sem beszél. Amikor a
nővérek éjszakára visszavonultak, Josie ilyesmiken tépelődött: mennyi ideig
tart, amíg a koponyáról lebomlik az arc, mi történik a szem kocsonyás
anyagával, és vajon Matt már nem is az a Matt, aki volt…? Ilyenkor saját
sikolyaitól tér magához, amire berohan egy csapat orvos és nővér, hogy
lefogják.
Ha az ember odaadja valakinek a szívét, és ez a valaki meghal, akkor
magával viszi a szívünket? Az ember meg ittmarad, lyukkal a mellkasában, és
ezt a lyukat nem tudja semmivel sem kitölteni?
Kinyílt az ajtó, és anyja lépett a szobába. – Nahát – lelkesedett
műmosollyal, szinte kettészelte a fejét –, készen állsz?
Még csak reggel hét volt, de Josie-t már kiengedték, végeztek a
papírmunkával. Josie bólintott az anyja felé, de jelenleg szinte gyűlölte.
Ugyan most eljátssza az aggódó, féltő anyát, de sajnos ezzel már elkésett.
Mintha csak ez a lövöldözés kellett volna hozzá, hogy az anyja rájöjjön:
semmi kapcsolata nincs a lányával. Többször is elmondta Josie-nak, ő
készen áll bármikor, hogy beszélgessenek, ha beszélni akar – de ez
egyszerűen nevetséges. Az anyja lett volna a világon az utolsó ember, akire
mint bizalmas beszélgetőpartnerre ráfanyalodna. Hiszen semmit sem értene
– ahogy más ember sem, kivéve a többi gyereket, akik valahol itt, a
kórházban fekszenek külön szobákban. Ez mégsem egy szimpla utcai
lövöldözés volt, ami persze szintén nem egy leányálom, de vele a lehető
legrosszabb történt, és ráadásul vissza kell majd mennie a helyszínre, ha
akarja, ha nem.

Josie most más ruhát viselt, nem azt, ami aznap volt rajta, amikor
behozták – a másik valahogy rejtélyes módon eltűnt. Senki sem adott érdemi
választ, de Josie gyanította, hogy Matt vére lehetett rajta. Legalább ebben
igazuk van: azokat a ruhákat tényleg ki kell dobni. Bármennyit mosták,
fehérítették volna: Josie mindig látta volna rajta a vérfoltokat.
A feje még mindig fájt ott, ahol bevágta a kőbe. Fel is szakadt a homlokán
a bőr, kis híja volt, hogy összevarrják, pedig úgyis benntartották éjszakára,
úgymond megfigyelésre. (Mit akartak figyelni? – tűnődött Josie. Hogy
agyvérzést kapok? Vagy öngyilkos akarok-e lenni?) Ahogy Josie felállt, az
anyja azonnal mellette termett és átkarolta, hogy segítsen. Josie-nak erről
eszébe jutott, ahogy Matt-tel néha úgy szoktak sétálgatni az utcán, hogy a
karjukat keresztezve egymás farmerjának a hátsó zsebébe dugják a
tenyerüket.
Ó, Josie… – hallotta az anyját, és ebből jött rá, hogy megint sír. Most
már ez olyan gyakran fordult elő, hogy észre sem vette, mikor kezdi, és
mikor hagyja abba. Anyja átnyújtott neki egy papír zsebkendőt. – Tudod,
mit? Otthon jobban leszel majd, megígérem.
–

Jaj, anyám… Josie rosszabbul már nem is érezhette magát.
Ennek ellenére sikerült valahogy kipréselnie magából egy kényszeredett
ajakhúzást, amit talán mosolyként is lehetett értelmezni, ha valaki nagyon
akarta… Tudta, hogy anyjának most erre van szüksége a leginkább.
Megtette a tizenöt lépést a kórházi szoba ajtajáig.
– Vigyázz

magadra, drágám – üdvözölte az egyik nővér, ahogy elhaladtak a

pult mellett.
Egy másik – Josie kedvence, aki mindig jégkását hozott neki –
rámosolygott. – Vissza ne gyere hozzánk, hallod-e?!
Josie lassan haladt a lift felé, mintha egyre messzebb került volna, ahogy
oda-odapillantott. Ahogy az egyik szoba mellett elhaladt, ismerős nevet
látott a falra szerelt, csiptetős irattartón: HALEY WEAVER.
Haley végzős volt, az elmúlt két évben vitathatatlanul ő volt a Sterling
High első számú diáklánya. Ő és barátja, Brady alkották az álompárt a
Sterling High-ban. Erre a címre – Josie úgy gondolta azelőtt – ő és Matt az
esélyes, miután Brady és Haley leérettségizik. Még akik a lebilincselő
mosolyú, szobortestű Brady után ácsingóztak, azok is elismerték, hogy van

valami költői szépség kettejük kapcsolatában – Haley vitathatatlanul a
legszebb lány volt az iskolában. Derékig érő, szőke hajával, tiszta kék
szemeivel Josie-t mindig a mesék éteri tündérére emlékeztette, aki
méltóságteljes nyugalommal alászáll az égből, hogy teljesítse az emberek
kívánságait.
Mindenféle történetek keringtek róluk: hogy Brady lemondott a foci miatt
garantált ösztöndíjáról több főiskolán is, mert nem volt olyan képzésük, ami
megfelelt volna Haley-nek. Hogy Haley valamelyik intim testrészére Brady
nevének kezdőbetűit tetováltatta. Hogy első randijükön Brady
rózsaszirommal hintette be a Honda anyósülését. Josie, aki nagyjából
ugyanahhoz a társasághoz tartozott, tudta, hogy ezeknek a pletykáknak a
nagy része hülyeség. Haley maga ismerte be, hogy a tetoválás csak matrica,
másrészt a rózsaszirom valójában egy csokornyi akácvirág volt, Brady a
szomszéd kertjéből csórta.
– Josie

– suttogta Haley a szoba belsejéből. – Te vagy az?

Josie karján érezte az anyja kezét, aki megpróbálta visszafogni, nehogy
bemenjen. Haley szülei azonban már félre is álltak az ajtóból, hogy utat
engedjenek Josie-nak.
Haley jobb arca teljesen eltűnt a kötések alatt; haja ezen az oldalon
teljesen le volt borotválva. Orra eltört, és szeme (amelyik kilátszott a kötés
alól) alaposan bevérzett. Josie anyja nagyot sóhajtott a lány láttán.
Josie belépett a szobába, és mosolyogni próbált.
Josie – szólalt meg Haley. – Megölte őket… Courtney-t és Maddie-t.
Aztán rám fogta a fegyvert, és akkor Brady elém lépett, hogy megvédjen. –
A kötés nélküli orcáján lefutott egy könnycsepp. – Ugye, hányszor
mondanak ilyesmit az emberek egymásnak, hogy én ezt megtennem
érted…?
–

Josie reszketni kezdett. Száz kérdés tolult fel benne, amit szeretett volna
feltenni Haley-nek, de foga úgy vacogott, hogy egy szót sem tudott
kinyögni. Haley akkor megragadta a karját, mire Josie megriadt. El akart
húzódni. Ezt a Haley Weavert ő mintha nem is ismerné…
– Kérdezek

valamit – folytatta Haley –, és te őszinte leszel velem, ugye?

Josie bólintott.

– Az

arcom… – suttogta Haley. – Kész, annyi, ugye?

Josie Haley szemébe nézett. – Nem – mondta. – Semmi baj vele.
Mindketten tudták, hogy ez nem igaz.
Josie elköszönt Haley-től és a szüleitől, és az anyja karjába kapaszkodva
a lift felé igyekezett, ahogy bírt, pedig minden lépésre fájdalom nyilallt a
fejébe, a szeme mögött. Mintha vihar dúlna odabent. Eszébe jutott, amikor
az agyvelőt tanulták a biológiaórán. Egy férfi agyvelejét átszúrta egy acélrúd,
majd hirtelen kinyitotta a száját, és elkezdett portugálul beszélni, pedig
sohasem tanulta ezt a nyelvet. Talán mostantól valahogy vele is ez lesz…
Talán innentől kezdve a hazugság nyelvén fog beszélni.

Mire Patrick másnap reggel visszament a Sterling High-ba, a nyomrögzítők
már óriási pókhálószerűséggel vonták be az iskola előcsarnokát, folyosóit.
Oda ugyanis, ahol az áldozatokat találták, felragasztották egy-egy szál
zsinór végét, a kifeszített szálak összefutottak egy-egy pontban – ezeken a
helyeken állt meg Peter Houghton lövöldözni, aztán szaladt tovább.
Patrick megállt egy pillanatra a nyüzsgés közepén, és nézte, ahogy a
technikusok bezsinórozzák a folyosókat az öltözőszekrények között, és
eltűnnek egy-egy ajtó mögött. Elképzelte, milyen lehetett a lövések zajától
megriadva rohanni, s érezni a hátulról igyekvők tömegét, közben pedig tudni,
hogy senki sem gyorsabb a kilőtt puskagolyónál.
Patrick óvatosan lépdelt a pókháló szálai között, nehogy tönkretegye a
munkát, amit majd arra fog felhasználni, hogy igazolja a tanúk mondandóját.
Mind az ezerhuszonhatét…

Mindhárom helyi televíziós csatorna reggeli műsora Peter Houghton vád
alá helyezéséről szólt. Alex a hálószobai tévé előtt állt, kezében
kávésbögrével, és a riporterek mögötti helyszínt nézte, vagyis egykori
munkahelyét: a kerületi bíróságot.
Josie-t lefektette – lánya a benyugtatózottak veremsötét, mély álmát
aludta. Igazság szerint Alexnek is szüksége volt egy kis magányra. Ki hinné
róla, aki mesterien műveli az álarcviselés művészetét bármilyen helyzetben,
hogy szinte halálosan kifárasztotta érzelmileg az, hogy tartsa magát a lánya
előtt?

A legszívesebben jól berúgott volna. Sírni szeretett volna, az arcát a
kezébe temetni, és hálát adni a sorsnak, hogy ilyen szerencse érte – a lánya
itt van vele. Később majd reggelizhetnek együtt. Hány olyan szülő ébredt
arra ma reggel, hogy ezt már sohasem teheti meg a gyerekével együtt?
Alex lekapcsolta a televíziót. Nem akarta, hogy bármi is, ami elhangzik a
médiában, mint bírót befolyásolja.
Tudta, hogy bíráló megjegyzésekre számíthat – lesznek, akik amiatt, hogy
a lánya a Sterling középiskolába jár, el akarják venni az ügyet tőle. Ha Josie
megsebesült volna, ő is ezt szorgalmazná. Ha Josie még mostanában is
jóban lenne Peter Houghtonnal, ő maga kérné elmozdítását. Ám a jelenlegi
helyzetben Alex éppen csak annyira elfogult, mint a körzetben lakó bármelyik
másik jogász, vagy az, aki ismer a Sterlingbe járó diákot, vagy
kamaszgyereke van. A North County tárgyalótermeire egyébként is az a
jellemző, hogy óhatatlanul fel-felbukkan benne valaki, akit a bíró így vagy
úgy, de ismer. Amikor Alex még utazó kerületi bíróként dolgozott, unosuntalan ismerős arcok kerültek elé vádlottként – a postás kocsijában
kábszert találtak; az autószerelő és felesége összeverekedtek otthon,
satöbbi. Ameddig a vita nem érintette Alexet személyesen, addig ebben nem
volt semmi kifogásolható, sőt, még csak nem is kérhette volna, hogy vegyék
el tőle az ügyet. Ezekben az esetekben a bírónak emberileg egyszerűen
háttérbe kell vonulnia. Te vagy a bíró, és semmi több. A lövöldözés Alex
véleménye szerint ugyanebbe a kategóriába tartozik, csak éppen a hordereje
nagyobb. Sőt, Alex úgy vélte, hogy ilyen masszív médiahadjárat mellett egy
védői háttérrel rendelkező bíró sokkal objektívebb tud lenni a lövöldözővel,
mint bárki más. Minél többet gondolkozott ezen, annál mélyebben meg volt
győződve arról, hogy nem lehet szó valódi igazságszolgáltatásról anélkül,
hogy ő ne lenne bevonva. Nevetséges lenne, ha bárki is azt állítaná, hogy
nem ő a legjobb választás a bírói posztra ebben az ügyben.
Kortyolt még egyet a kávéból, és lábujjhegyen elindult Josie hálószobája
felé. Az ajtó tárva-nyitva, a lánya sehol.
– Josie…?

– kiáltott Alex rémülten. – Josie, jól vagy?

Itt vagyok lent hallotta Josie hangját a földszintről, és ettől Alex
gyomrában megszűnt a görcs. Lement a lépcsőn: Josie a konyhaasztalnál ült
szoknyában, fekete pulóverben, a haja még nedves. A homlokán lévő kötést
egy fekete szalaggal próbálta meg álcázni. Felpillantott az anyjára. –
Rendben vagyok?
–

Mihez? – kérdezte Alex döbbenten. Hiszen iskolába talán most nem
kötelező elmennie, ugye? Az orvosok mondták ugyan, hogy Josie esetleg
nem emlékszik majd a lövöldözés részleteire, de hogy megtörtént, az
visszavonhatatlanul ott van az agyában, nem?
–

– Hát

a vádemelési tárgyalásra – felelte Josie.

– Édesem,

ki van zárva, hogy te ma a bíróságra menj.

– Muszáj.
– Nem

mész, és kész – jelentette ki Alex.

Josie úgy nézett rá, mint aki kezd kiborulni. – Miért nem?
Alex válaszra nyitotta a száját, de nem tudott mit mondani. Nem tudott
ésszerű okot mondani, csak a zsigereiben érezte, hogy nem szeretné, ha a
lánya bemenne oda, és újra átélné az egészet. – Mert azt mondtam, hogy
nem – vágta ki végül.
– Ez

nem válasz! – támadt Josie.

Tudom, hogy mit művelnének az újságírók, ha ma meglátnának a
bíróságon – mondta Alex. – Azt is tudom, hogy a mai meghallgatáson semmi
olyan nem történik, ami bárkinek is meglepetést szerezne. És abban is biztos
vagyok, hogy egyelőre nem engedlek el a közelemből.
–

– Akkor

gyere el velem te is.

Alex megrázta a fejét. – Nem lehet, Josie – mondta halkan. – Ezt az ügyet
én fogom tárgyalni. – Látta, hogy Josie elsápad, és rájött, hogy Josie idáig
erre a lehetőségre nem is gondolt. A tárgyalás, ha tetszik, ha nem, még
vastagabb falat fog képezni közöttük, mint amilyen eddig ott volt. Bíróként
olyan információk birtokába jut, amelyeket nem oszthat meg a lányával, mert
ő nem tudná titokban tartani. Amíg Josie azzal küzd, hogy elfusson az
emlékek elől, s kilábaljon végre ebből a tragédiából, ő térdig fog benne
gázolni. Vajon miért gondolt eddig a tárgyalásra annyit, és olyan keveset a
lányára? Arra, hogy vajon őt miképpen fogja érinteni? Josie-t nem érdekli egy
csöppet sem, hogy ő elfogulatlan lesz-e bíróként vagy sem. Csak egy anyát
akar, egy anyára van szüksége most. Alex-ből pedig az anyai gesztusok
sohasem jöttek egykönnyen – a jog, a szakma területén sokkal
természetesebben mozgott.

Hirtelen Lacy Houghton jutott az eszébe – az anya, aki most a pokoljárást
egy egészen más szinten tapasztalja meg –, aki ebben a helyzetben egészen
egyszerűen megfogná a lánya kezét, leülne vele a nappaliban, és valahogy
az egész emberibb lenne, elviselhetőbb, és nem tűnne erőltetettnek. Alexnek
azonban, aki közel sem volt tyúkanyó típus, éveket kellett visszarepülnie
gondolatban, hogy találjon egy meghitt, együtt töltött pillanatot Josie-val –
talán most is működne.
Figyelj, menj föl, öltözz valami kényelmesbe, és süssünk együtt
palacsintát. Régen szeretted csinálni…
–

– Ja,

ötéves koromban.

– Akkor

süssünk muffint.

Josie pislogott keltőt. – Mi van, mit szedtél be?
Alex érezte, hogy nevetséges. Önmaga előtt is az volt, de
kétségbeesetten próbálta bizonyítani Josie-nak, hogy ő jó anyaként a
gondját tudja – és akarja is – viselni, és a munkája csak ezután következik a
sorban. Felállt, és előszedte a szókirakós társasjátékot a szekrényből. –
Nos, akkor mit szólnál ehhez? – tartotta fel Alex a dobozt. – Fogadjunk,
hogy én nyerek!
Josie elrobogott mellette. – Már nyertél is – mondta fagyosan, és felment
az emeletre.

A diák, akit a CBS helyi tudósítója kérdezgetett, emlékezett Peterre, egy
kilencedikes angolóráról. – Írnunk kellett egy történetet egyes szám első
személyben, és bárkit választhattunk, hogy kinek a bőrébe bújunk bele –
magyarázta a fiú. – Peter a gyilkos John Hinckley szemszögéből írt, és hát
mindenki arra gondolt, hogy valami pokoli kerekedik ki belőle, de olyan
dolgokat írt le, hogy a végén mégis az derült ki, a mennyországról van szó.
Ettől a tanárunk teljesen kiakadt. Megmutatta a dolgozatot az igazgatónak
is, meg minden… – a fiú tétován elhallgatott, hüvelyujjával a farmerja
varrását piszkálgatta. – Peter azt mondta, hogy ez a költői szabadság, és
vannak tudatosan hamis mesélők is az irodalomban, mert éppen ezt
tanultuk… – a fiú a kamerába nézett. – Azt hiszem, ötöst kapott végül.

A piros lámpánál várakozó Patrick elszunnyadt a volánnál. Azt álmodta,
hogy rohan az iskola folyosóin, mert lövéseket hall, de minden kanyar után a
levegőben találja magát, mert a padló kiszalad a lába alól. Dudálásra ébredt.
Bocsánatkérőn intett a másik kocsi vezetője félé, aki már meg is kerülte,
és elhúzott mellette. Elindult a bűnügyi labor felé, ahol a ballisztikai
vizsgálatokkal kezdték. Az ottani kollégák is éppúgy non-stop dolgoztak,
mint Patrick.
Kedvenc – és legmegbízhatóbb – technikusa egy nő: Selma Abernathy,
akinek négy unokája van már, de többet tudott a legmodernebb vizsgálati
módszerekről, mint a legfanatikusabb technikaőrült fiatal. Selma felpillantott,
amikor Patrick belépett a laborba, és összevonta a szemöldökét. – Mi van,
elmentél aludni egyet? – kérdezte rosszalló hangsúllyal.
Patrick megrázta a fejét. – Ágy nélkül is tudok aludni.
– Túl

jól nézel ki, nem látszol elég kimerültnek.

Patrick vigyorgott. – Selma, nem kéne már túltenned magad az irántam
érzett rajongásodon?
Selma feljebb tolta a szemüvegét az orrán. – Drágám, én elég okos
vagyok ahhoz, hogy csak olyanért rajongjak, aki biztosan nem teszi tönkre
az életemet. Akarod tudni az eredményeket?
Patrick követte a nőt az asztalhoz, ahol négy fegyver hevert: két pisztoly
és két lefűrészelt csövű puska. Cédula jelölte mindegyiket: a pisztolyokat Aval és B-vel, a puskákat C-vel és D-vel jelölték. Patrick ráismert a
pisztolyokra – ezeket találta a tornatermi öltözőben; az egyik Peter
Houghton kezében volt, a másik kissé odébb, a kőpadlón. – Először is
megnéztem az ujjlenyomatokat. Az A-n találtam olyat, amelyik megegyezik a
gyanúsítottéval. A C és a D tiszta. A B-n csak részleges nyomot találtam.
Selma a labor túloldala felé biccentett, ahol hatalmas hordókban állt a víz
a fegyverek tesztelésére. Patrick tudta, hogy mindegyik fegyvert elsütötte a
vízre irányozva. Amikor a golyó kirepül, a fegyver rovátkolt csöve csíkokat
hagy a töltény burkán. Ezért a töltény vizsgálatakor pontosan
megmondható, hogy melyik fegyverből lőtték ki. Ez majd abban segíti Patrick
munkáját, hogy a részletek mozaikdarabkáiból kirakhassa az egész
mészárlás képét egészen odáig menően, hogy Peter hol állt meg lőni, és
melyik fegyvert használta.

Alapvetően az A fegyvert használta a lövöldözéskor. A C és a D a
hátizsákjában volt, ami a helyszínen maradt. Ez jó, mert máskülönben még
több lehetett volna a halott. Az összes golyó, amit a holttestekből szedtünk
ki, ebből a pisztolyból származik.
–

Patrick eltűnődött, hogy vajon Peter honnan vette ezt az arzenált.
Azonnal eszébe jutott, hogy Sterlingben nem nehéz olyat találni, aki
vadászik, vagy lőgyakorlatokra jár az erdőbe.
A puskapor-maradványokból tudható, hogy a B fegyvert is elsütötték.
Ugyanakkor nem találtunk egy olyan golyót sem, ami ezt a tényt
alátámasztaná.
–

– Még

folyik a…

Hadd fejezzem be – vette vissza a szót Selma. – A másik érdekes dolog
a B fegyverrel kapcsolatban, hogy az első lövés után rögtön beragadt. Azt
láttuk, hogy két töltény torlódott egymásra.
–

– Nincs

ujjlenyomat rajta? – kérdezte Patrick.

Van valami részleges nyom a ravaszon, talán elkenődött, amikor a srác
ledobta, de ezt nem állíthatom biztosan.
–

Patrick bólintott, és az A jelű fegyverre mutatott. – Ezt dobta le, amikor
rátörtem az öltözőben. – Tehát valószínűleg ebből lőtt utoljára.
Selma csipesszel felvett egy golyót. – Gondolom, igazad van. Ezt
Matthew Royston agyából vették ki, és a rovátkák rajta az A fegyverre
utalnak.
A fiú az öltözőből, Josie Cormier mellett – gondolta Patrick.
Az egyetlen, akibe kétszer lőttek bele…
– És

a golyó a fiú gyomrában…? – kérdezte Patrick.

Selma a fejét rázta. – Átment rajta. Akár A-ból, akár B-ből is jöhetett, de
addig nem tudjuk megmondani, amíg nincs meg a golyó.
Patrick a fegyvereket bámulta. – Az A-t használta mindenhol. Nem értem,
miért váltott át hirtelen a másik pisztolyra.

Selma felpillantott a férfira. Most már látta a sötét karikákat Patrick szeme
alatt, az átdolgozott éjszaka nyomát. – Én azt nem értem, hogy egyáltalán
miért használta bármelyiket is…

Meredith Vieira komoran meredt a kamerába; már tökéletesen hozta a
nemzeti tragédiához illő stílust. – Az adatok folyamatosan gyűlnek a sterlingi
lövöldözéssel kapcsolatosan – jelentette a nézőknek. – Hogy még többet
megtudjunk, hallgassuk meg Ann Curryt, aki a beérkező híreket fogadja.
Tessék, Ann!
A hírolvasó bólintott, és belekezdett. – Az éjszaka folyamán a nyomozás
kiderítette, hogy négy fegyver került be a sterlingi gimnáziumba, bár csak
kettőt használt az elkövető. Ezenfelül kiderült, hogy Peter Houghton, az ügy
gyanúsítottja, a Death Wish nevű ismert punkzenekar rajongója volt.
Gyakran látogatta a rajongói weboldalt, szövegeket töltött le a
számítógépére. Olyan dalszövegeket, amelyek felvetik a kérdést, vajon mit
lenne szabad hallgatnia gyermekeinknek.
A nő mögötti zöld háttéren feltűntek a dalszöveg sorai:
Fekete hó száll
Kőhalott járkál
Baromarcok röhögnek
De nemsokára elszállnak innen,
Utolsó ítéletem napján.
Baromarcok milyen vakok
Nem látják, vérengző vagyok
Kiszabadul bentről a vadállat,
S akkor jaj lesz nekik
Utolsó ítéletem napján.
A Death Wish Utolsó ítélet című dala rémisztően vetít elénk egy olyan
eseményt, amely sajnos, a New Hampshire-i Sterlingben nyomasztó
–

valósággá vált tegnap reggel – folytatta Curry. – Raven Napalm, a Death
Wish frontembere tegnap késő éjjel sajtókonferenciát tartott.
A kép váltott, és egy fekete tarajos, ajakpiercinges figura tűnt fel aranyra
festett szemhéjakkal egy seregnyi mikrofon mögött. – Olyan országban
élünk, amely elküldi gyermekeit a tengerentúlra, hogy ott haljanak meg az
olajért. Ha viszont egy elkeseredett, megzavarodott gyerek nem látja meg az
élet szépségét, és dühében valami borzasztót cselekszik, akkor az emberek
rögtön a heavy metál zenekarokra mutogatnak. Pedig a gond nem a mi
dalszövegeinkkel van, hanem magával a társadalommal.
Ismét Ann Curry arca töltötte be a képernyőt. – Amint többet megtudunk a
sterlingi tragédiáról, azonnal tájékoztatjuk önöket. Országos hír, hogy a
Szenátus leszavazta a múlt szerdai előterjesztést a fegyverek kontrolljáról,
de Roman Nelson szenátor szerint ennek a küzdelemnek még nincs vége.
Nelson szenátor Dél-Dakotából csatlakozik hozzánk. Szenátor úr…?

Peter úgy érezte, egy szemhunyásnyit sem aludt az éjjel, ugyanakkor nem
hallotta meg, amikor az őr a cellájához, közelített. Arra riadt csak föl, hogy a
fémajtó megcsikordul.
– Tessék

– mondta a férfi, és valamit Peter felé hajított. – Vedd föl.

Peter tudta, hogy ma megy a bíróságra – Jordan McAfee mondta neki.
Talán egy zakót kap, vagy valami effélét. Az emberek mindig öltönyben
vannak a tárgyalóteremben, nem? Még ha egyenesen a börtönből is jönnek.
Azért teszik ezt, hogy szimpatikusabbak legyenek az emberek szemében. A
tévében láthatta…
De nem öltöny volt, hanem egy golyóálló mellény.

Jordan a tárgyalóterem alatti fogda rácsa előtt állt, és nézte a földön
hanyatt fekvő ügyfelét. Peter félkarral eltakarta a szemét. A fiún golyóálló
mellény volt annak hallgatólagos beismeréseképp, hogy a tárgyalóba
zsúfolódó emberek szó szerint a vérét kívánják venni. – Jó reggelt –
üdvözölte Jordan, mire Peter felült. – Hát nagyon jó… – mormogta a fiú.
Jordan nem reagált. A rácshoz hajolt, egész közel. – A helyzet a
következő. Tíz rendbeli vádat emelnek ellened szándékos emberölésért, és

tizenkilenc esetben gyilkossági kísérletért. Az egyéni vádak ismertetését
elhárítom, majd később kerül rá sor. Most csak be kell mennünk, és
kijelentenünk, hogy nem vagy bűnös. Azt akarom, hogy egy szót se szólj. Ha
kérdésed van, odasúgod nekem. Akármi történik is, te a következő egy
órában meg sem szólalsz, érted?
Peter rábámult. – Tökéletesen – mondta tompán. Jordan ügyfele kezét
nézte.
Reszketett, mint a nyárfalevél.

A Peter Houghton hálószobájából eltávolított tárgyak hosszú listája így
kezdődött:
1. Dell laptop
2. Játék CD-k: Doom 3, Grand Theft Auto, Vice City
3. Három, fegyvereket ábrázoló poszter
4. Különféle hosszúságú csövek
5. Könyvek: Zabhegyező (Salinger), A háborúról (Klausewitz); Frank Miller
és Neil Gaiman képregényei
6. DVD – Ámokfutás a Columbine-ban (az iskolai mészárlás)
7. A Sterling általános iskola felső tagozatos évkönyve, amelyben egyes
arcok fekete filccel vannak bekarikázva. Az egyik arc kiikszelve, aláírva:
ÉLHET. A lány beazonosítva: Josie Cormier.

A lány olyan halkan beszélt, hogy a feje fölött érett gyümölcsként függő
mikrofonig is csak néha ért el egy-egy hangfoszlány. – Mrs. Edgar osztálya
közvetlenül Mr. McCabe-é mellett van, és a zaj valamennyire áthallatszik
onnan, amikor a székeket tologatják, vagy bekiabálják a választ – mondta. –
De most sikolyokat hallottunk. Mrs. Edgar odatolta a tanári asztalt az
ajtóhoz, és a terem másik oldalára, az ablakokhoz küldött minket. Azt
mondta, üljünk a padlóra. A lövések úgy durrogtak, mint a pattogatott
kukorica. Aztán… – A lány elhallgatott egy kicsit, és megtörölte a szemét. –
Aztán már nem hallottunk több sikoltást.

Diana Leven nem számított rá, hogy a fegyveres támadó ennyire fiatal.
Peter Houghton keze-lába meg volt bilincselve; narancssárga rabruhát viselt,
rajta golyóálló mellényt. Ugyanakkor az arca kamaszosan hamvas volt még,
láthatóan a pubertásnak legfeljebb csak a félidejénél tartott. Diana lefogadta
volna, hogy még nem is borotválkozik. És ez a szemüveg… Ettől még
idegesebb lett. A védelem mindezt a végsőkig ki fogja használni, ez
halálbiztos. Azt fogják mondani, hogy a rövidlátása miatt nem is lőhetett
célzottan.
A négy tévécsatorna – ABC, CBS, NBC és CNN – emberei munkához
láttak, amint a gyanúsítottat bevezették a terembe. A kamerák zümmögni
kezdtek, mintha egyszerre négy borbély esett volna neki vendége hajának a
trimmerrel. Mivel a teremben hirtelen olyan csönd lett, hogy szinte még a
gondolatok is hallatszottak, Peter önkéntelenül is a duruzsoló kamerák felé
fordult. Diana úgy látta, Peter szeme a szemüveg mögött éppen olyan, mint
a felvevők lencséi: sötét, vak, üres…
Jordan McAfee – akit Diana személy szerint nem nagyon kedvelt, de
elismerte, hogy veszettül jó ügyvéd – ügyfeléhez hajolt, amint a védelem
asztalához értek. A törvényszolga felállt. – Mindenki álljon fel dörögte.
Charles Albert bíró úr elfoglalja helyét.
Albert bíró nagy talársurrogás közepette besietett. – Üljenek le – mondta,
majd a vádlott felé fordult. – Peter Houghton…
Jordan McAfee állva maradt. – Tisztelt bíró úr, halasztási kérelmet
terjesztünk be a vád részletes ismertetése ellen, és védencem egyik
vádpontban sem vallja magát bűnösnek. Kérelmezzük, hogy tíz napon belül
kerüljön sor egy részletes meghallgatásra.
Dianát ez egyáltalán nem lepte meg – miért is akarná Jordan, hogy
védencét ország-világ előtt vádolják meg tíz esetben elkövetett, szándékos
emberöléssel? A bíró feléje fordult. – Ms. Leven, az alkotmány előírja, hogy
a szándékos emberöléssel vádolt gyanúsítottat – ráadásul ez esetben
többszörös a vád – nem lehet óvadék ellenében sem szabadlábra helyezni.
Gondolom, nincs ellenvetése, ugye?
Diana elfojtott egy mosolyt. Albert bíró, áldja meg az isten, azért
mégiscsak szóba hozta az emberölést. – Nincs, bíró úr.

A kerületi bíró bólintott. – Nos, Mr. Houghton, önt most visszaviszik a
börtönbe, letartóztatásban marad.
Az egész öt percig sem tartott, s Diana tudta, az emberek csalódtak. A fiú
vérét kívánják, bosszúért kiáltanak. Diana nézte, ahogy Peter Houghton két
seriffhelyettes között botorkálva elindul, s értetlenül visszafordul az ügyvédje
felé, mintha kérdezni akarna valamit, de mégsem szólal meg. Aztán
becsukódott mögötte az ajtó. Diana felkapta aktatáskáját, és a folyosón
várakozó kamerákhoz ment.
Megállt a mikrofonok erdeje előtt. – Peter Houghtont éppen az imént
helyezték vád alá tíz esetben elkövetett szándékos emberölés és tizenkilenc
rendbeli gyilkossági kísérlet miatt, továbbá különféle egyéb vádakkal,
nevezetesen fegyverek és robbanószerek illegális birtoklásáért. A szakmai
tisztesség egyelőre nem engedi meg nekünk, hogy az ügynek ebben a
szakaszában részleteiben taglaljuk a bizonyítékokat, de nyugodjanak meg,
hogy igen alaposan kivizsgáljuk az ügyet, munkatársainkkal együtt éjjel
nappal dolgozunk az eset teljes felgöngyölítésén és szakszerű elemzésén,
nehogy ennek a kimondhatatlanul súlyos tragédiának bármilyen részlete is
homályban maradhasson. Nagy levegőt véve folytatni akarta, mikor rájött,
hogy valaki más is beszél rajta kívül a folyosó másik végében. A riporterek
lassan elszállingóztak előle, hogy inkább Jordan McAfee mondandóját
rögzítsék.
Az ügyvéd komoran, de kissé meghajtott fejjel állt, a kezét zsebre dugta,
és egyenesen Dianára nézett. – Együtt gyászolok a városom lakóival a
történtek miatt, de védencemet teljes erőmből fogom képviselni. Peter
Houghton egy tizenhét éves fiú, és nagyon meg van rémülve. Arra kérek
mindenkit, hogy legyenek tekintettel a családjára, és tartsák tiszteletben azt,
hogy az ügyet a bíróságnak kell lezárnia. – Jordan kis hatásszünetet tartott
(nagy mestere volt az effélének), aztán végignézett a riporterek hadán. –
Arra is kérem önöket, ne feledjék: amikor valakire rátekintünk, nem minden
tárul a szemünk elé a maga teljes valójában!
Diana somolygott az orra alatt. A riporterek – és mindenki a világon, aki
hallja majd Jordan gondosan megválogatott szavait – arra fognak
következtetni ebből a kis sejtelmes zárómondatból, hogy az ügyvédnek
valami mesés igazság van a tarsolyában, amely majd azt bizonyítja, hogy a
kliense mégsem csupáncsak egy szörnyeteg. Diana viszont ennél többet
tudott, mert értette folyékonyan beszélte – a jog nyelvét. Amikor egy ügyvéd

csak így célozgat, akkor tudni lehet: semmi egyéb nem áll a rendelkezésére,
amivel megvédhetné ügyfelét.

A New Hampshire-i kormányzó délben tartott sajtókonferenciái a concordi
Capitol lépcsőjén. Zakója hajtókáján a Sterling High színeiből – téglavörös
és fehér – összeállított szalagcsokrot viselt, amivel elárasztották a
benzinkutakat és a Wal-Mart üzleteket. Egy dollárért lehetett kapni, a pénz a
Sterlingi Áldozatokat Segítő Alapba folyt be. A kormányzó úr egyik
segédjének huszonhét mérföldet kellett autóznia, hogy szerezzen egyet,
mert a kormányzó, aki indulni készült a 2008-as választásokon demokrata
színekben, mindenképpen ki akarta vágni a rezet ebben a pillanatban, ami
médiaszempontból tökéletesnek ígérkezett. Feltéve, ha kellőképpen sikerül
kidomborítania együttérzését az általa irányított közösséggel. Persze
valóban átérezte a tragédiát, különösen az érintettek családjának fájdalmát,
de azért volt ebben némi számítás is, hiszen tudta: aki most, az USA
történetének egyik legsúlyosabb iskolai tragédiája után átvezeti az állam
lakosságát a nehézségeken, azt később, mint erős, megbízható vezetőt
fogják értékelni. – Ma Amerika egésze együtt gyászol New Hampshire-rel –
jelentette ki. – Mindnyájan átérezzük a fájdalmat, ami a Sterlinget érte. Az
áldozatok a mi gyermekeink, egytől egyig.
Felemelte kissé a fejét. – Sterlingben jártam, és beszéltem a nyomozókkal,
akik igen keményen dolgoznak éjjel-nappal, hogy megfejtsék: mi történt, és
hogyan. Néhány áldozat hozzátartozójával is találkoztam, bementem a
kórházba, ahol a bátor túlélők fekszenek. A múltunk és jövőnk egy része is
megsemmisült ebben a tragédiában. – A kormányzó a kamerák felé tekintett
ünnepélyes arccal. – Most mindnyájunknak arra van szüksége, hogy a
jövőbe tekintsünk.

Még dél sem volt, mikor Josie már tudta a varázsszót: ha azt akarja, hogy
az anyja magára hagyja (és nagyon is akarta, mert már halálosan elege volt
abból, hogy árgus szemekkel figyeli), akkor csak azt kell mondania, hogy
aludni szeretne. Az anyja ezt hallva azonnal visszavonulót fúj magának,
közben észre sem veszi, hogy arca mennyire ellazul ilyenkor. Josie csak
ezekben az oldottabb pillanatokban ismer rá az anyjára, csak ekkor látja őt
olyannak, amilyen mindig is volt.
Az emeleti szobában Josie az elhúzott függönyök sötétjében ücsörgött

ölbe tett kézzel. Odakint hétágra sütött a nap, de hát már ebben sem lehet
biztos: az emberek már mindenfélét kitaláltak, hogy a dolgok ne annak
látszódjanak, amik valójában. Egy szobában meg lehet teremteni az
éjszakát. Botox-injekciókkal olyanná lehet tenni az ember arcát, amilyen
sosem volt. Itt a Ti-Vo is, a digitális rögzítés, ami az ember tetszése szerint
fagyasztja meg a pillanatot, de legalábbis úgy rögzíti, ahogy az ember akarja.
A vádemelés a bíróságon körülbelül olyan, mintha egy ragtapasszal akarnánk
ellátni egy súlyos sebet, ami inkább érfogót igényelne.
A sötétben kotorászva Josie benyúlt az ágykeret alá, ahol az altatós
zacskót tartotta. Ő maga sem okosabb annál a sok ostobánál, akik mind azt
hiszik, hogy ha nagyon megjátsszák magukat, akkor sikerül is az átváltozás.
Mindeddig úgy vélte, hogy a halál megoldás lehet, de csak azért, mert
túlságosan éretlen volt ahhoz, hogy felfogja: a halál nem a válaszok, hanem
a kérdések legnagyobbika.
Tegnapig nem tudta, hogy a kispriccelő vér milyen mintázatot rajzolhat egy
fehérre meszelt falra. Nem értette, hogy az élet először a tüdőt, legvégül
pedig a szemet hagyja el. Azt hitte, az öngyilkosság végső állítás, egy
búcsúzóul odavágott káromkodás a világnak, amely nem értette, mennyire
nehéz neki eljátszani Josie szerepét – azét a Josie-ét, akinek ők, a többiek
akarták látni. Valahogy azt hitte, ha öngyilkos lenne, láthatná majd az
emberek reakcióját. Hogy ő lesz, aki a végén nevet. Tegnapig nem értette a
lényeget. Hogy aki meghalt, az tényleg nincs többé. A halál után nincs
visszatérés, és nem lehet megnézni, miből szálltunk ki. Bocsánatot sem lehet
kérni a dologért. Nincs folytatás…
A halált nem lehet uralni. Mindig ő az, aki felülkerekedik.
Feltépte a zacskót, és öt pirulát a szájába vett. Bement a fürdőszobába,
kinyitotta a csapot, és annyi vizet kortyolt, hogy a pirulák úgy úszkáltak
kigömbölyödő orcája akváriumában, mint a halak.
Lenyelni, vezényelte magának.
Ehelyett azonban térdre esett a vécékagyló előtt, és kiköpte mindet. A
markában szorongatott pirulákat pedig bedobta a vécébe, és gyorsan
lehúzta.
Az anyja végül feljött, mert meghallotta a sírást. Mintha átszűrődött volna
a padlócsempe fugáin, át a födémen és a földszinti nappali mennyezetének

vakolatán. Az is lehet, hogy már anyaggá vált, mint a téglák meg a habarcs,
csak még a két itt lakó nő nem vette észre… Az anyja berontott a hálóba, és
leroskadt a lánya mellé a kis fürdőszoba kövére. – Mit csináljak, kicsim? –
suttogta, és úgy simogatta Josie hátát le-föl, mintha a válasz kézzel fogható
volna, látható, mint egy tetoválás a bőrön. Nem pedig sebhely a szívburkon.

Yvette Harvey a díványon ülve dédelgette lánya nyolcadikos ballagási
képét, amely két évvel, hat hónappal és négy nappal a halála előtt készült.
Kaitlyn haja akkor hosszú volt, de alóla mégis jól ki látszik a kedves,
féloldalas mosoly kerekded arcán – holdvilágszerű képe a Down-kór
ismertetőjegye volt: jellegzetes csomagolás…
És ha ő annak idején nem akarja Kaitlynt normális középiskolába adni,
hogy rendesen fejlődjön a többiek között…? Ha elküldi oda, ahol csak
hátrányos helyzetűekkel, fogyatékosokkal lett volna együtt? Azok a
gyerekek vajon kevésbé lettek volna agresszívak, kisebb eséllyel termeltek
volna ki maguk közül egy gyilkost?
Az Oprah Winfrey Show producere visszaadta az anyának a tucatnyi
kepét. Az anya eddig nem tudta, hogy még a tragédiáknak is van rangsora,
és még ha maga Oprah Winfrey is kíváncsi rá, azért csapata mégiscsak
idejében meg akar bizonyosodni arról, hogy a történet tényleg eléggé
szívszaggató-e. Csak ezután engednek bárkit is a kamerák elé. Yvette nem
akarta saját fájdalmát ország világ elé tárni – férje meg éppenséggel annyira
ellene volt, hogy még csak el sem kísérte ide –, Yvette azonban elszánta
magát. Hallotta a híreket, és úgy érezte, hogy valami nagyon kikívánkozik
belőle.
– Kaitlyn-nek

gyönyörű mosolya volt – mondta a producer együttérzően.

Igen, szépen mosolyog – helyeselt Yvette, aztán megcsóválta a fejét. –
Mosolygott…
–

– Ismerte
– Nem.

a lánya Peter Houghtont?

Nem egy korosztály, és nem jártak egyik órára sem együtt – a nő a
fotó ezüstös keretébe vájta hüvelykujját, míg az fájni nem kezdett. –
Mindenki azt terjeszti, hogy Peter Houghton-nak nem voltak barátai… hogy
mindig csak bántották. Nos, ez nem igaz – mondta. – Az én lányom az,
akinek nem voltak barátai. Őt bántották minden áldott nap. Az én lányom

érezte úgy, hogy kiközösítik, mert tényleg így is volt. Peter Houghton nem
az a kitaszított, meg nem értett deviáns volt, akinek be akarják állítani. Peter
Houghton gonosz volt, semmi más.
Yvette lenézett Kaitlyn portréjára. – A rendőrségi pszichológus azt
mondta, hogy Kaitlyn halt meg elsőként – folytatta. – Tudatta velem, hogy
Kaitie nem is fogta fel, hogy mi történt… Hogy egy pillanatig sem
szenvedett.
– Ez

minden bizonnyal jelentett egy kis vigaszt – szólalt meg a producer.

Így igaz. Egészen addig, amíg el nem kezdtünk beszélgetni a többi
szülővel, és ki nem derült, hogy mindenkinek ugyanezt mondta, akinek
meghalt a gyereke. – Yvette könnyek között nézett fel a férfira. – És hát
mind a tízen, ugye, nem hallhattak meg elsőként…
–

A lövöldözés utáni napokban az áldozatok családjait elárasztották az
együttérzés
gesztusai:
adományok,
sütemények,
felajánlkozások
bébicsőszködésre, vigasztaló szavak, levelek. Kaitlyn Harvey apja egy reggel
arra ébredt, hogy az éjjel lehullott, vékony, kora tavaszi havat elsöpörte a
háza elől egy ismeretlen jótevő. Courtney Ignatio családját a helyi
egyházközség vette a szárnyai alá, és a feliratkozó önkéntesek beosztották
maguk között, hogy júniusig ki melyik nap megy hozzájuk segíteni, vagy visz
nekik ezt-azt. John Eberhard anyjának a helyi Ford-képviselet felajánlott egy
mozgássérülteknek tervezett autót, hogy fia megkezdhesse a rokkantak
életét. Mindenki, aki a Sterling High-ban megsebesült, kapott egy levelet az
Egyesült Államok elnökétől ropogós, hófehér papíron. A méltatásban az
illetők bátorságát emelték ki.
A média kezdetben úgy csapott le mindenkire, mint a cunami, ám idővel
megszokott jelenséggé váltak a kamerák Sterling utcáin. Pár nap után a
riporternők lecserélték magassarkú cipőiket: bakancsokat, gumicsizmákat
szereztek be a helyi kertészeti áruházban. Már nem kérdezte senki a Sterling
Inn pultosát, hogy ugyan miért nem működnek a mobiltelefonok errefelé,
hanem a Mobil benzinkút parkolójában gyülekeztek, a városka legmagasabb
pontján, mert ott volt egy kis térerő. Az újságírók rendszeresen a
kapitányság, a bíróság és a kávézó előtt posztoltak, hátha szerencséjük
lesz, és a többieket megelőzve elcsíphetnek egy kis információmorzsát.
Sterlingben minden napra jutott egy temetés.

Matthew Royston gyászmiséjéhez nem volt elég nagy a templom.
Osztálytársak, szülők, a család barátai, ismerősei sűrűn megtöltötték a
padsorokat, és jutott belőlük bőven a falak tövébe, a templom kapuja elé is.
Egy csapat diák zöld pólóba öltözve érkezett – mindegyikük mellén a
tizenkilences szám virított – ugyanaz, amit Matt viselt a mezén.
Josie és az anyja valahol hátul ült, Josie mégis úgy érezte, hogy mindenki
őt bámulja. Nem tudta, vajon azért, mert mindenki tudja, hogy ő volt Matt
barátnője, vagy mert egyszerűen átnéznek rajta, és észre sem veszik.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak – olvasta a pap a
Szentírást.
Josie megborzongott. Őt vajon vigasztalja a sírás? Inkább csak még
rosszabb lesz – az, ember gyomra helyén egy lyuk lesz, ami mintha mindig
egyre nagyobbra nőne, valahányszor be akarja tömni. Vagy csak arról van
szó, hogy képtelen a gyászra, mert gyászolni annyit tesz, mint emlékezni,
emlékezni pedig nem képes?
Az anyja közelebb hajolt hozzá. – Elmehetünk, ha gondolod, csak szólj…
Már az is éppen elég nehéz, hogy az ember értelmezze valahogy, kicsoda
ő maga, de itt, most, az AZOK UTÁNban mintha a többiekre sem ismerne
rá. Azok, akik eddig tudomást sem vettek a létezéséről, most hirtelen a
nevén szólítják. A szemek elfátyolosodnak, amikor őrá néznek. És mind
között az anyja a legidegenebb. Megváltozott, mint azok a kábszeres
menedzserek, akik az infarktus okozta halálközeli élmény után fák törzsét
ölelgetik mások szeme láttára. Josie arra számított, meg kell küzdenie az
anyjával, hogy eljöhessen Matt temetésére, de meglepetésére az anyja maga
javasolta neki a dolgot. A hülye pszichológus, akihez muszáj járnia (talán
élete végéig…?), folyton valami „lezárás”-sal hozakodik elő. Nyilvánvalóan
arra akar kilyukadni, hogy Josie-nak fel kell fognia: a veszteség normális
esetben olyasmi, amin az ember túljut, mint amikor például elveszti a
meccset vagy a kedvenc pólóját. Ebbe a lezárásba azonban az is
beletartozik, hogy az anyja kifordult magából, és egy érzelgős
kompenzálógéppé változott, aki folyton megkérdezi, szüksége van-e Josienak valamire (mégis, hány csésze gyógyteát ihat meg valaki anélkül, hogy
maga is vízzé válna?!). Nagyon igyekszik normális anyaként funkcionálni,
vagy legalábbis úgy, ahogy ő elképzel egy normális anyát. Josie

legszívesebben azt vágta volna oda neki, hogy ha segíteni akar rajta, akkor
inkább menjen vissza dolgozni. Akkor mindketten eljátszhatnak, hogy az élet
megy tovább, minden normális. Végül is az anyja tanította meg Josie-t
színlelni…
A templomban ott a koporsó. Josie tudta előre, hogy nem nyitott lesz;
erről már keringett némi szóbeszéd… Nehéz volt elképzelni, hogy Matt
odabent van a fényesre lakkozott, fekete dobozban. Hogy nem lélegzik.
Hogy a vére kiszáradt, és az ereibe mindenféle vegyszereket pumpáltak.
Testvéreim, azért gyűltünk egybe, hogy Matthew Carlton Roystonra
emlékezzünk. Mindannyian e pillanatban Isten gyógyító szeretetének
fényében állunk – mondta a pap. – Engedjük szabadjára gyászunkat,
bánatunkat, adjuk ki dühünket is, szembesüljünk belső ürességünk érzésével,
és közben gondoljunk arra, hogy Isten odafigyel ránk.
–

Tavaly, amikor az ókorral foglalkoztak, Josie-ék megtanulták, hogyan
készítették elő az egyiptomiak halottaikat a túlvilági utazásra. Matt – aki
csak akkor tanult, amikor Josie rákényszerítette – le volt nyűgözve a
dologtól. Attól, hogy az agyvelőt az orron át szippantották ki. A holmiktól,
amiket beraktak a fáraó sírkamrájába. Hogy még a háziállatokat is a halott
mellé temették. Josie olvasta fel ezt a fejezetet, miközben fejét Matt ölében
nyugtatta. Egyszer Matt megállította az olvasást azzal, hogy a tenyerét
Josie homlokára fektette. – Amikor én elmegyek a túlvilágra – közölte Josieval –, téged viszlek magammal.
A pap végigpillantott a gyülekezeten. – Egy szeretett személy elvesztése
mindannyiunkat tetőtől talpig megráz. Ha ráadásul még fiatal, tehetséges, és
előtte a jövő: a gyász és a veszteség még nagyobb. Ilyen pillanatokban csak
a barátaink és a családunk felé fordulhatunk segítségért, mert kell egy váll,
amelyen kisírhatjuk magunkat, és kell valaki, akivel a fájdalom és a
szorongás rögös útján végigmehetünk. Nem tudjuk visszahozni Mattet, de
belenyugodhatunk abba, hogy ő már megtalálta a békét a halálban – azt a
békét, amit idelenn a földön nem találhatott meg.
Matt nem volt templomba járó. A szülei viszont igen. Néha elcipelték
magukkal, de Josie tudta, hogy Matt ezt mennyire utálta. Szerinte ilyenkor
pocsékba ment a vasárnap fele, és úgy gondolta, hogy isten csak akkor
lenne érdemes arra, hogy keressék a társaságát, ha olyan volna, aki nyitott
tetejű dzsipben száguldozik, vagy hokizik a befagyott tavon ahelyett, hogy
egy giccses épületben ücsörög, és unalmas könyveket olvasgat.

A pap félreállt, Matt apja lépett a helyére, Josie ismerte, hogyne ismerte
volna – ő mondta a legrosszabb vicceket a világon, a buta poénjain senki
sem tudott nevetni. Hajdanán hokizott a vermonti egyetem csapatában, de
tönkrement a térde, s azután Mattbe helyezte minden reményét. A tragédia
éjszakáján megöregedett – a háta meggörnyedt, kihunyt a fény a szemében,
mintha korábbi önmaga árnyékává változott volna. Most arról kezdett
beszélni, amikor először vitte ki Mattet korcsolyázni, és hogyan húzta a
gyereket maga után, aki a hokiütőbe kapaszkodott – de csak egy darabig,
mert kisvártatva azt vette észre, hogy Matt nincs sehol… Matt anyja ekkor
zokogni kezdett az első sorban. Hangosan hüppögve, hogy szinte
visszhangozták a sírást a templom kongó falai.
Josie azon kapta magát, hogy felállt. – Josie! – sziszegte feléje az anyja
egészen úgy, mint ahogy régen viselkedett, mert nem szerette a feltűnést.
Josie olyan vadul reszketett, hogy még a lábát is alig érezte, mintha a
levegőben járna, nem pedig a padsorok közötti folyosón, fekete ruhájában,
amit az anyjától kapott kölcsön. Szinte félálomban haladt Matt koporsója
felé, mintha mágnes húzná.
Magán érezte Matt apjának tekintetét, hallotta a gyülekezetből felé áradó
suttogást. Odaért a koporsóhoz: olyan fényesre volt polírozva, hogy saját
arcát látta benne – egy nem valóságos személyét, egy szélhámosét…
Josie – szólalt meg Mr. Royston, és lejött a pódiumról, hogy átölelje. –
Jól vagy?
–

Josie torka összeszorult. Hogy kérdezhet ez az ember, akinek itt a halott
fia, pont tőle, és éppen ezt…? Úgy érezte, szétolvad, elpárolog a teste, és
átvillant az agyán, hogy vajon kísértetté válhatna-e anélkül, hogy meghalna.
Mintha a halál csupán egy technikai lépés lenne…
Akartál mondani valamit? – kérdezte Mr. Royston, hogy segítsen neki. –
Mattről, esetleg…?
–

Mielőtt Josie észbe kapott volna, Matt apja a kis pódiumhoz vezette.
Fellépve meglátta szeme sarkából az anyját, aki kilépett a padsorból, és
feléje osont – vajon miért? Hogy levarázsolja valahogy innen? Vagy hogy
megállítsa, még mielőtt megint elkövetne egy hibát?
Josie előtt tengernyi arc hullámzott, többségüket felismerte, de mégsem
tudta, hogy kicsodák. Mind azt gondolja most, hogy „ez a lány szerette őt”.

Vele volt, amikor a fiú meghalt. Josie-nak elakadt a lélegzete – foglyul esett
pille…
Most mit mondjon? Az igazat?
Josie érezte, hogy megrándul a szája, eltorzul az arca. Elkezdett zokogni,
de annyira, hogy lelki szemei előtt elhajlottak a templompadló fadeszkái, és
hallotta, ahogy recsegtek-ropogtak. Ezt még Matt is meghallja odabent, a
koporsóban… – Annyira sajnálom – nyögte Mattnek, Mr. Roystonnak,
bárkinek címezve. – Ó istenem, annyira sajnálom…
Nem is észlelte, hogy az anyja fellépked a pódium lépcsőin. Alex félkarral
átfogta a lányát, és az oltár mögötti kis fülkébe vezette, ahol az orgonista
ült. Josie nem tiltakozott, amikor az anyja papír zsebkendőt adott neki, és a
hátát kezdte dörzsölgetni. Azt sem bánta, amikor az anyja a füle mögé
simította a haját azzal a régi-régi mozdulattal, amire már alig emlékezett. –
Mindenki azt hiszi, hogy egy idióta vagyok – szólalt meg.
Nem, azt gondolják, hogy hiányzik neked Matt. – Az anyja kis szünet
után hozzátette: – Tudom, azt hiszed, a te hibád.
–

Josie szíve olyan hevesen vert, hogy úgy érezte, átüt a ruha vékony
selymén.
– Édesem

– mondta az anyja –, nem tudtad volna megmenteni. Josie újabb
zsebkendőért nyúlt, és úgy tett, mintha az anyja tényleg értené-látná, mi van
őbenne mélyen, legbelül.

A teljes őrizet azt jelentette, hogy Peternek nem lehetett cellatársa sem.
Nem mehetett rekreációs foglalkozásra. Az ételt háromszor egy nap
behozták neki. Az őrök mondták meg, hogy mit olvashat, és mit nem. És
mivel a személyzet még mindig azt hitte, hogy fennáll a kockázata egy
öngyilkossági kísérletnek, a szobájában nem volt semmi más, csak egy vécé
és egy pad. Se matrac, se ágynemű, semmi olyasmi, ami kiutat jelenthetne
ebből a világból.
Négyszáztizenöt téglából állt a cella fala, Peter megszámolta. Kétszer.
Azóta azzal foglalkozik, hogy az őt bámuló kamerába mered. Peter arra
gondolt közben, hogy vajon ki van a másik végén, a monitor előtt. Elképzelt
egy csapat tisztet, akik körbeállják az ódivatú tévémonitort, és felröhögnek,

valahányszor Peter a szükségét indul intézni. Vagyis megint csak egy
falkányi emberrel áll szemben, akik megtalálják a módját, hogyan űzzenek
belőle gúnyt.
A kamerán égett egy kis piros lámpa, jelezte, hogy működik a készülék.
Egy gumigyűrű fogta körül a lencsét, mintha szemhéj volna a szemgolyó
körül. Peter úgy érezte: ha alapból nincsenek is öngyilkos hajlamai, még pár
hét itt, és lesznek…
A börtönben sohasem sötétedett be, csak örökösen félhomály volt. Ez
nem különösebben számított, hiszen mást úgysem lehetett csinálni, mint
aludni. Peter feküdt a padon, és azon merengett, hogy vajon az ember
elveszti-e a hallását, ha sohasem kell használnia a fülét. És hogy vajon a
beszéd képességére ugyanez vonatkozik-e. Eszébe jutott, amit a
történelemórán tanultak a Vadnyugatról: hogy az amerikai indiánok közül
volt, aki a börtönben egyszerűen meghalt, csak úgy, magától. Azt a
magyarázatot fűzték hozzá, hogy aki annyira hozzá van szokva a
szabadsághoz, a nyílt terephez, nem bírja a bezártságot, a rabságot. Peter
mást gondolt erről. Ha az ember magányhoz szokott, és nem akarja
megszokni mások kényszerű társaságát, a börtönben egyszerűen nincs más
mód arra, hogy kisétáljon a cellából.
Az egyik őr éppen befejezte esti körsétáját, mikor Peter suttogást hallott:
– Tudom,

mit csináltál.

A francba, gondolta Peter, kezdek megőrülni…
– Mindenki

tudja…

Peter gyorsan felült, talpát a betonra csapta, és a kamerába bámult, de az
néma volt és mozdulatlan.
– Ki…
– Na

ki van ott? – kérdezte.

végre. Már azt hittem, sohasem szólalsz meg, csak vinnyogsz.

Peter megpróbált átlátni a fal tetején lévő rácson, de nem tudott. –
Hallottad, hogy sírok…?
– Kibaszott
– Te

csecsemő – dörmögte a hang. – A picsába, nőjél má' fel.

ki vagy?

– Hívhatsz

Ragadozónak, mindenki így hív.

Peter nyelt egyet. – Te mit tettél?
Semmi olyasmit, amivel vádolnak – válaszolta Ragadozó. – Még mennyi
van?
–

– Miből?
– Időből.

A tárgyalásig.

Peternek fogalma sem volt. Ezt a kérdést nem tette fel Jordan-nek, talán
azért, mert tartott a választól.
Az enyim a jövő héten lesz – folytatta Ragadozó, még mielőtt Peter
megszólalhatott volna.
–

Peter a fémajtónak dőlt, jéghideg borogatásként hűtötte a homlokát. – És
te mióta vagy itt? – érdeklődött.
– Tíz

hónapja – jött a válasz Ragadozótól.

Peter elképzelte, hogy itt, ebben a cellában ül még tíz hónapig. Hányszor
számolná még ezeket a hülye téglákat, és még hányszor menne pisilni, hogy
az őrök bámulhassák a kis tévéjükön…?
– Gyerekeket

nyírtál ki, nem igaz? Tudod, mi történik ebben a börtönben a
gyerekgyilkosokkal?
Peter nem mondott semmit. Ő is nagyjából ugyanolyan korú, mint bárki
más a Sterling High-ban, úgyhogy nem arról van szó, mintha egy óvodába
ment volna be. Sem arról, hogy ne lett volna jó oka, hogy megtegye, amit
tett.
Erről nem akart többet beszélni. – És miért nem helyeztek szabadlábra
óvadék ellenében?
Ragadozó felhorkant: – Mer
pincércsajt, és még le is szúrtam.

aszonták,

megerőszakoltam

valami

Itt mindenki azt hiszi, hogy ártatlan? Peter, amióta csak itt hever a padon,
azon győzködte magát, hogy ő nem olyan, mint a többi börtöntöltelék itt, a
Grafton megyei fegyintézetben – és lám, kiderül, hogy ez nem igaz. Vajon
Jordan-nek is ez volt a benyomása őróla?

– Hé,

itt vagy? – szólalt meg Ragadozó.

Peter azonban szó nélkül lehevert a padra, és befordult a fal felé. Úgy tett,
mint aki semmit sem hall, pedig a cellaszomszéd még jó párszor próbálta
folytatni a beszélgetést.

Patricket megint azt lepte meg, amikor meglátta Cormier bírónőt, hogy
mennyivel fiatalabbnak néz ki az életben, amikor nem a pulpituson ül.
Lófarokba fogott hajjal, farmerban jött ajtót nyitni, miközben kezét egy
konyharuhába törölgette. Josie mögötte állt szorosan, az arcán ugyanaz az
üresség, mint amit Patrick már vagy egy tucat túlélőén látott, akiket
mostanában kellett kikérdeznie. Josie fontos része volt a nyomozati
munkának, mert ő az egyetlen, aki látta, hogy Peter lelövi Matthew
Roystont. Persze Josie volt az egyetlen abból a szempontból is, hogy a
többieknek nincs jogi végzettségű mamájuk, aki pontosan tudná az
igazságszolgáltatás minden csínját-bínját.
– Bírónő…

Josie… – üdvözölte őket. – Köszönöm, hogy jöhettem.

A bírónő rábámult. – Időpocsékolás az egész, Josie semmire sem
emlékszik.
– Elnézést,

bírónő, de ezt nekem Josie-tól kell hallanom.

Patrick levegőt vett, hogy állja a sarat a most felparázsló vitában, de a nő
minden további nélkül hátralépett, hogy beengedje a nyomozót. Patrick
tekintete végigsöpört az előszobán – antik asztalka egy cserepes növénnyel,
szerteágazó levelei beborították az asztallapot; ízléses tájképek a falon. Hát
így él egy bíró… Az ő lakása nem volt több, mint szűkös menedékhely, ahol
tiszta ruha várta, meg régi újságok halmai; a tárolt ételek többségének lejárt
már a szavatossága… Ide vonulhatott be arra a pár órára, amit a hivatali
robotból kiszakíthatott magának.
Patrick Josie-hoz fordult. – Hogy van a fejed?
– Még

mindig fáj – mondta a lány olyan halkan, hogy Patrick alig értette.

A férfi ismét a bírónőhöz fordult. – Volna egy sarok, ahol nyugodtan
elbeszélgethetnénk Josie-val?

Alex a konyhába vezette őket: Patrick szemében éppen olyan volt, amilyet
néha elképzelt magának. Már valahol neki is itt kéne tartania. Cseresznyefa
szekrények; a napfény beomlik az ablakon; a pulton egy tálban fürt banán.
Patrick leült az asztalhoz, szemközt Josie-val, és várta, hogy az anya is
leüljön a lánya mellé. Ehelyett azonban a bírónő állva maradt. Ha kellek, fönt
leszek, az emeleten mondta.
Josie riadtan nézett rá. – Nem maradhatnál itt?
Patrick meglátott egy villanást a nő szemében – tétovázás? bűnbánat? –,
de mielőtt értelmezhette volna, mit lát, a fény már ki is hunyt. – Tudod, hogy
nem tehetem – mondta a nő lágyan.
Patricknek ugyan nem volt gyereke, de biztos volt benne, hogy ha a
sajátja ennyire közel került volna a halálhoz, akkor nagyon nehezen engedné
ki a felügyelete alól. Nem egészen értette, mi folyik anya és lánya között, de
elég okos volt ahhoz, hogy ne akarjon kettejük közé állni, és bárhogyan is
belekeveredni.
Tudom, hogy Ducharme felügyelő úgy intézi, hogy ne legyen neked
kényelmetlen – jelentette ki Alex.
–

Ez félig kérés, félig ultimátum volt. Patrick bólintott. A jó rendőr mindig
mindent megtesz, hogy szolgáljon és védjen, de vannak esetek, amikor a
tétek emelkednek, például, ha az ember ismeri azt, akit kiraboltak,
megfenyegettek, vagy bántalmaztak – ilyenkor az ember még több energiát
öl a munkába – még többször emeli fel a telefont, és úgy szervezi át a
munkáját, hogy ez az ügy elsőbbséget élvezhessen. Patrick már átélt
ilyesmit, ha még felfokozottabban is, amikor barátnője, Nina és az ő fia
került a célkeresztbe. Josie Cormiert Patrick személyesen nem ismerte
ugyan, de Alex anyja a rendőrségnél dolgozott valaha – és ó, egek, milyen
magas poszton…! –, ezért a lánya megérdemli, hogy kesztyűs kézzel
bánjanak vele.
Nézte, ahogy Alex felmegy a lépcsőn, aztán a zakója zsebéből elővett egy
jegyzetfüzetet meg egy ceruzát. – Nos hát – szólalt meg –, hogy vagy?
– Nézze,
– Én

nem kell eljátszania, hogy törődik velem.

nem játszom – felelte Patrick.

Még azt se értem, hogy egyáltalán minek van itt. Bárki bármit mondhat
már, az nem fogja föltámasztani a halottakat.
–

– Ez

igaz – helyeselt Patrick –, de mielőtt perbe fognánk Peter Houghtont,
tudnunk kell, hogy pontosan mi és hogyan történt. Sajnos, én nem voltam
ott.
– Sajnos…?

A férfi az asztalt nézte. – Néha arra gondolok, hogy könnyebb lenne
áldozatnak lenni, mint olyannak, aki nem tudta megakadályozni, ami történt.
Én ott voltam – mondta Josie megrendülve –, mégsem tudtam
megakadályozni.
–

– Jaj,

de hát ez nem a te hibád!

Josie úgy nézett rá, mintha nagyon szeretne hinni ebben, de közben tudja,
hogy Patrick téved. És hát kicsoda ő egyáltalán, hogy ellentmondjon a
lánynak ebben? Valahányszor Patrick maga elé képzelte vad száguldását az
iskola felé, nem tudott nem gondolni arra, hogy mi lett volna, ha ő ott van az
épületben, amikor a lövöldöző feltűnt. Lefegyverezhette volna a kölyköt,
még mielőtt bárkinek baja eshetett volna.
– Nem

emlékszem semmire a lövöldözésből – mondta Josie.

– Emlékszel,

hogy a tornateremben voltatok?

Josie megrázta a fejét.
– Arra

sem, hogy odarohantatok Matt-tel?

Nem. Már arra sem emlékeszem, hogy aznap felkeltem, és iskolába
mentem. Olyan, mintha egy üres folt lenne az agyamban, amit átugrik a
lejátszó…
–

Patrick az áldozatokkal dolgozó pszichológusoktól tudta, hogy ez teljesen
szokványos, gyakori jelenség. Az amnézia az agy védekező mechanizmusa,
nehogy újra kelljen élnünk valamit, ami egyébként tönkretenne bennünket.
Még irigyelte is egy csöppet Josie-t, hogy ilyen szerencsés – bárcsak ő is
eltüntethetné az agyából, amit látott…
– Mit

tudsz Peter Houghtonról? Ismered?

– Mindenki
– Ezt

tudja, hogy ki volt…

hogy érted?

Josie vállat vont. – Magára vonta a figyelmet.
– Azzal,

hogy más volt, mint a többiek?

Josie ezen egy kicsit elgondolkozott – Mert nem próbált beilleszkedni.
– Te

együtt jártál Matthew Roystonnal?

Josie szeme azonnal tele lett könnyel. – Azt szerette, ha Matt-nek
hívják…
Patrick egy papírszalvétáért nyúlt, és Josie elé tette. – Nagyon sajnálom,
ami vele történt, Josie.
A lány lehorgasztotta a fejét. – Én is.
Patrick megvárta, amíg Josie kifújja az orrát, megtörli a szemét. – Van róla
elképzelésed, hogy Peter miért nem szerette Mattet?
– Az

emberek kicsúfolták – felelte Josie. – És nem csak Matt.

Te is? – gondolta Patrick. Látta az iskolai évkönyvet, amelyet Peter
szobájából hoztak el a kollégái – egyes fejeket Peter bekarikázott, és ezek
egy része áldozattá vált, mások meg nem. Ennek sok oka lehetett attól
kezdve, hogy Peter kifogyott az időből egészen addig, hogy akkor ébredt rá:
harminc embert levadászni egy ezerfős iskolában nem is olyan egyszerű
feladat, mint gondolta. Ám minden bejelölt célpont egyféleképpen volt
bekarikázva – kivéve Josie fényképét, amelyet kereszttel is áthúzott, és
aláírta: ÉLHET.
– Ismerted

őt személyesen is? Jártatok ugyanarra az órára vagy bármi más
foglalkozásra?
Josie felpillantott. – Egy helyen dolgoztunk.
– Hol?
–A

fénymásoló szalonban, a belvárosban.

– És

jól kijöttetek egymással?

– Néha

– felelte Josie. – Nem mindig.

– Miért

nem?

– Egyszer

tüzet gyújtott, én meg elrohantam. El is vesztette az állását.

Patrick jegyzetelt egy kicsit. Ugyan miért döntött úgy Peter, hogy
megkíméli a lány életét, mikor éppenséggel haragudhatott is rá?
– És

mondhatjuk, hogy korábban barátok voltatok? – kérdezte.

Josie félbehajtotta a szalvétát, amellyel az előbb felitatta a könnyeit, és
aztán megint és újra, egyre kisebb háromszögekbe hajtotta. – Nem –
mondta. – Nem voltunk.

A Lacy mellett ülő nő kockás flanelinget viselt, dohányfüsttől bűzlött, és
már alig volt foga. Egy pillantással felmérte Lacy blúzát-szoknyáját. – Most
van itt először? – kérdezte. Lacy bólintott. Egy hosszú teremben ültek
egymás mellett a széksoron. A lábuk előtt futott keresztben egy vörös
elválasztóvonal, mögötte, a túloldalon is egy sor szék. A rabok és látogatóik
szemben ülhettek egymással, és így kommunikálhattak, amennyire tudtak. A
mellette ülő nő rámosolyogott Lacyre. – Majd megszokja.
Petert kéthetente látogathatták a szülei, felváltva, egy-egy órára. Lacy
egy kosárnyi süteménnyel és olvasnivalóval érkezett – könyveket,
magazinokat hozott, amiről úgy gondolta, jó lehet Peternek. A tiszt azonban,
akinél fel kellett iratkoznia a látogatásra, elvett tőle mindent. Semmi
sütemény… És az olvasnivaló sem engedélyezett, kivéve, amit átenged a
személyzet.
Egy borotvált fejű férfi közeledett feléjük, a karja teljes hosszában tele volt
tetoválással.
Lacy megborzongott – csak nem horogkereszt van a homokára tetoválva?
– Szia, mama – dörmögte, és Lacy látta, ahogy a másik nő szeme a
borotvált fej, a narancssárga rabruha és a tetkók mögé néz, és a kisfiút látja,
aki a ház mögötti pocsolyában fogdossa össze az ebihalakat. Mindenki
valakinek a gyereke, gondolta Lacy.
Elfordította a tekintetét anya és fia kis jelenetéről, és meglátta Petert, akit
éppen akkor vezettek be a látogatóterembe. Egy pillanatra a szívverése is

elállt – olyan soványnak látta a fiát, a tekintetét pedig ijesztően üresnek a
szemüveg lencséi mögött –, de aztán elnyomta érzéseit, és széles mosollyal
fogadta Petert. Elhatározta, hogy nem mutatja, mennyire zavarja a rabruha;
nem meséli el, hogy szabályos pánikroham vett rajta erőt, amikor behajtott a
börtön parkolójába, ezért ott kellett ülnie a kocsiban egy darabig. Úgy fog
viselkedni, mintha teljesen normális volna, hogy egy csomó díler és szatír
között kell megkérdeznie a fiától, hogy kap-e eleget enni.
– Peter…

– mondta, miközben a karjaiba zárta a fiút. Belelelt egy kis időbe,
mire Peter viszonozta az ölelést. Lacy a fia nyakába fúrta az arcát, mint
amikor Peter kicsi volt, ő meg ilyenkor azt mondogatta, hogy a
legszívesebben megenné őt – ám a fiának idegen volt a szaga. Egy pillanatra
felbukkant az örökös vágyálom, hogy ez az egész csak tévedés, Peter nincs
is börtönben… Ez valaki másnak a szerencsétlen gyereke! Aztán rájött, hogy
mi változott meg. A sampon és a dezodor, amelyet itt kell használnia más,
mint az otthoni volt – ennek a Peternek erősebb, nyersebb volt a szaga.
Egyszer csak valaki megkocogtatta a vállát. – Asszonyom – mondta az őr.
– Most már el kell engednie.
Mintha az olyan könnyű volna, gondolta Lacy.
Ő és Peter leültek egymással szemben, a vörös vonal két oldalára.
– Jól

vagy? – kérdezte Lacy.

– Még

mindig itt vagyok.

Ahogy ezt Peter mondta – mintha teljes képtelenségnek érezné, hogy még
mindig itt van, a börtönben –, megborzongatta Lacyt. Olyan érzése támadt,
hogy Peter nem is az óvadékról meg a szabadlábra helyezésről beszél,
hanem ennek egyetlen alternatívájáról. Azt a gondolatot, hogy Peter
megölheti magát, Lacy nem tudta magában tartani, és arra kényszerítette,
amit nagyon nem akart elkövetni. A torka összeszorult, és kitört belőle a
sírás. – Peter – suttogta. – Miért…?
–A

rendőrség járt a házban? – kérdezte Peter.

Lacy bólintott – úgy tűnt, mintha már évekkel ezelőtt történt volna.
– Bementek

a szobámba?

– Házkutatási

parancsot hoztak, és…

Elvitték a holmimat? – kiáltott fel Peter, elsőként nyilvánítva érzelmet,
amióta az anyja itt volt.
–

Mit akartál azokkal a dolgokkal? – suttogta Lacy. – A bombákkal… A
fegyverekkel…?
–

– Úgysem

értenéd.

Akkor segíts, hogy értsem – mondta az anyja megtörten. – Értesd meg
velem.
–

Már tizenhét éve hiába próbálkozom, mama. Akkor most mitől értenéd
meg? – Peter arca grimaszba torzult. – Azt sem értem, hogy most mi a
csudáért vagy itt.
–

– Hogy
– Hát

lássalak…

akkor nézzél rám! – ordította Peter. – Miért nem látsz, a francba…?

A fiú a kezébe temette az arcát. Keskeny vállai rázkódtak a zokogástól.
Hát végül ide jut az ember, jött rá Lacy: nézed az idegent, aki előtted ül,
és vagy eldöntöd magadban, egyszer s mindenkorra, hogy ez már nem a te
fiad, vagy pedig elhatározod, hogy akármi lett is belőle, megpróbálod a régi
gyermek felét-harmadát megtalálni a romok alatt.
És vajon tényleg van-e az embernek választása, ha egyszer anya lett?
A közvélekedés szerint a szörnyetegek nem születnek szörnyetegnek,
csak azzá válnak. Jól megbírálhatja bárki a másik szülői képességeit,
teljesítményét. Igen, bárki mondhatja, hogy ekkor vagy akkor rontotta el
Lacy a dolgot, amikor túl engedékeny vagy éppen túl szigorú volt.
Túlságosan magára hagyta a gyereket, vagy éppen agyonbabusgatta. A
sterlingi polgárok ízekre szedik majd a viselkedését a fiával szemben – és
vajon azt számba fogják-e venni, hogy mi mindent tett érte? Nagyon könnyű
büszkélkedni egy kiválóan tanuló gyerekkel, aki ráadásul még a csapat
győzelmét hozó utolsó kosarat is bedobja – egy olyan gyerekkel, akit a világ
amúgy is imád. Az igazi teljesítmény azonban az, ha az ember jót és
szeretnivalót talál egy olyan gyerekben, akit a világ utál és kiközösít. És mi
van, ha az igazi mércéje az anyaságnak nem az, hogy mit tett vagy nem tett
Peterért?! Nem ugyanolyan jó bizonyíték erre az, ahogy mostantól, ettől a
szörnyű dologtól kezdve viselkedik?

Lacy átnyúlt a vörös vonalon, és addig nyújtózott, hogy elérte, és
valamennyire átölelte Petert. Nem törődött vele, hogy ezt most szabad-e
neki, vagy sem. Jöjjenek csak az őrök, ha akarnak, és rángassák el a fiától.
De addig nem engedi el.

Az iskolai büfé biztonsági kamerájának felvétele szerint a diákok békésen
sétálgattak a tálcákkal, leckét írtak vagy cseverésztek, amikor Peter belépett
a helyiségbe, kezében egy pisztollyal. Aztán lövések dördültek, és kitört a
zsivaj, a sikoltozás. Felsivított a füstjelző. Amikor mindenki kifelé kezdett
rohanni, újabb lövés – két lány elvágódott. A többiek átgázoltak rajtuk, hogy
minél gyorsabban kijussanak.
Amikor más nem maradt a büfében, mint a lövöldöző és az áldozatai,
Peter körbesétált, hogy szemügyre vegye, mit végzett. Elment a fiú mellett,
akinek a feje a könyvére folyt vértócsában hevert, de megállt, hogy
felvegyen egy iPodot az asztalról. A fülébe dugta az apró fülhallgatót,
belehallgatott, aztán kikapcsolta, lerakta. Belelapozott egy nyitott
jegyzetfüzetbe, aztán leült egy érintetlen tálca mellé, és rátette a pisztolyt.
Kinyitott egy zacskó puffasztott rizst, és beleöntötte egy papírpohárba.
Ráöntött egy kicsit a tejeskancsóból, és fel sem állt addig, míg meg nem ette
az egész müzlit. Utána felkapta a pisztolyt, és kiment a büféből.
Ennél hátborzongatóbb, cinikusabb jelenetet Patrick még életében nem
látott.
Lenézett a spagettis tálra, a vacsorára, amit magának készített, és érezte,
hogy elment az étvágya. Az egyik újságpapírkupacra lerakta a tányért,
visszatekerte a szalagot, és rákényszerítette magát, hogy újra megnézze a
felvételt.
Csengett a telefon, felvette. Még mindig a látottak hatása alatt volt. –
Eegen… – szólt bele kelletlenül.
– Jaj,

hát neked is szép napot – mondta a vonal túlsó végén Nina Frost.

Patrick rögtön elolvadt – hiába, no, a régi reflexek… – Bocsáss meg, csak
éppen nyakig benne vagyok valamiben.
– Na,

el tudom képzelni. A csapból is ez folyik. Hogy bírod?

Hát, tudod, a szokásos… – mondta, miközben valójában azt akarta
mondani, hogy éjszaka nem alszik; hogy a halottak arcát látja, valahányszor
csak lehunyja a szemét; hogy állandóan körbezsongják a kérdések,
amelyeket egészen biztosan elfelejtett föltenni azoknak, akiknek fel kellett
volna tennie.
–

Patrick – mondta a nő a régi barát jogán, és azért, mert mindenkinél
jobban ismerte a férfit, magát Patricket is beleértve –, ne hibáztasd magad.
–

A férfi lehorgasztotta a fejét. – Az én városomban történt. Hogyne
hibáztatnám magam?
Ha videotelefonom lenne, akkor most látnám, hogy a Supermanszerkódat viseled-e… – mondta Nina.
–

– Ez

csöppet se vicces.

Nem, tényleg nem az. De az ember próbálkozik, hátha beletrafál… És
hogy állsz? Van már ezer szemtanúd?
–

– Hát

körülbelül annyi van…

Nina elhallgatott. Patrick nem kényszerült részletesebb magyarázatra,
mert Nina pont olyan nő, akinek állandó társa a bűnbánat. Nem kellett arról
beszélnie, hogy Peter Houghton elítéltetése még nem minden, és hogy
Patrick csak akkor nyugodhat meg, ha megérti, miért tette Peter azt, amit
tett.
Azért kell megértenie, hogy legközelebb ne történhessen újra ilyesmi.
Részletek egy FBI-jelentésből, amelyet a szervezet speciális ügynökei
készítettek, akik világszerte vizsgálták az iskolai terrorizmust:
Az iskolai lövöldözők családi viszonyai között
hasonlóságokat lehet felfedezni. Gyakori, hogy az
elkövető viharos viszonyban van a szüleivel, vagy a
szülök patologikus viselkedési mintákat követnek. A
családon belül hiányzik az intimitás. A szülők nem
korlátozzák
a
gyereket
sem
a
számítógép
használatában, sem a tévénézésben, és előfordul, hogy
a gyerek fegyverekhez fér hozzá.

Ami az iskolai környezetet illeti, a merénylők részéről
a tanulástól való eltávolodás tendenciáját figyeltük meg.
Maga az iskola általában tolerálta a tiszteletlen
viselkedést, méltánytalanul és aránytalanul büntetett,
és mereven ítélt – bizonyos diákok kivételezett
bánásmódot élveztek a tanárok és az iskolai dolgozók
részéről.
A lövöldözők többségének szabad hozzáférése volt
erőszakos filmekhez és videojátékokhoz, jó részük
kábítószerrel és alkohollal élt, és volt egy iskolán kívüli,
náluk idősebb korúakból álló közösségük, amely
helyeselte magatartásukat.
Ezenfelül
elmondható,
hogy
az
erőszakos
cselekményeket
megelőzően
általában
történt
valamiféle előzetes híradás, figyelmeztetés arról, hogy
valami be fog következni. Ez az információ lehet
versbe, prózába, e-mailen érkező levélbe csomagolva,
vagy jöhet személyes vagy anonim fenyegetésként.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a leírt
egyezések és hasonlóságok ellenére ne használják egy
az
egyben
a
fentebbi
információkat
annak
megállapítására, hogy ki válhat a jövőben iskolai
lövöldözővé. A média kezében ugyanis a leírtak ahhoz
vezethetnek, hogy erőszakos törekvésekkel nem
rendelkező
diákokat
is megbélyegezzenek, és
közveszélyesnek nyilvánítsanak. Valójában nagyon sok
kamaszkorú fiatal van, aki a leírtakhoz hasonlóan
viselkedik, vagy a helyzete hasonló, mégsem követne el
sohasem erőszakos cselekményt.

Lewis Houghton a szokások rabja. Minden reggel öt óra harmincöt perckor
felkel, aztán lemegy az alagsorba, és tréningezik egyet a futógépen.
Zuhanyozás után megeszik egy tál müzlit, miközben átfutja az újságot.
Mindig ugyanazt a zakót veszi föl, akár hideg van, akár meleg. Az egyetemi
parkolóban mindig ugyanoda áll be a kocsival.

Egyszer megpróbálta matematikailag formulázni a szokások kihatását a
boldogságra, és érdekes eredményre bukkant: az ismerős, meghitt dolgok
által szerzett örömöt vagy csökkentette, vagy növelte az a tény, hogy az
illető mennyire rugalmas, hogyan áll a változásokhoz. Vagyis másképp
fogalmazva (Lacy mindig ezt mondogatta neki: „egyszerűbben, Lewis,
egyszerűbben!”) minden emberre, aki hozzá hasonlóan szerette a
kényelmes, bejáratott, megszokott dolgokat, jut egy másik, aki meg ettől
szenved, fojtogatónak érzi a szokásos ismétlődést. Utóbbi esetben tehát a
komforthányados negatív szám lett, és a szokások elvettek a
boldogságérzetből.
Nyilván ez van Lacynél is, gondolta, aki úgy járkált a házban, mintha meg
sohasem látta volna, hallani sem akart arról, hogy visszamenjen dolgozni.
„Hogy képzeled, hogy most mások gyerekeivel tudnék törődni?” – érvelt.
Lacy azt hajtogatta, hogy tenniük kéne valamit, de Lewis nem tudta, hogy
mi lehetne az és mivel sem a feleségén, sem a fián nem tudott segíteni, úgy
döntött, akkor saját magán próbál segíteni. Peter vádemelése után öt napig
otthon maradt, aztán hatodik nap reggel berámolt az aktatáskájába, megette
a müzlijét, és elment dolgozni.
Az egyetemre menet a boldogság egyenletén gondolkozott. Nagy
sikerének egyik kulcsa (a megállapítás, miszerint B=Va/Vá, azaz a boldogság
egyenlő a valóság és a vágyak hányadosával) azon az univerzális igazságon
alapul, hogy az embernek mindig vannak vágyai, mindig számít valami jóra,
mindig törekszik afelé, ami meg fog történni. Vagyis a vágyak mindig valós
számként jelennek meg, hiszen nullával nem lehet osztani. A történtek
fényében azonban meglehet, ezt a képletet át kell gondolni újra… A
matematika csak egy darabon kísérheti az embert, aztán mintha megállna a
tudomány. Éjszakánként, amikor Lewis éberen meredt a plafonra, és tudta,
hogy Lacy is csak színleli az alvást, Lewis arra a következtetésre jutott,
hogy az ember elérheti azt az állapotot, hogy már ne legyenek se vágyai, se
elvárásai az élettel szemben. Ha ez sikerül, az ember például akkor sem
gyászol, ha elveszíti első gyermekét. Aztán, amikor a másodikat bebörtönzik
tömeggyilkosságért, meg sem rezdül. Az ember mégiscsak tud nullával is
osztani. Az a nulla létezik – éppen olyan, mint a mély űr, amely az ember
szíve helyén keletkezik.
Ahogy beért az egyetemi városba, Lewis máris jobban érezte magát. Itt ő
nem egy lövöldöző apja, és soha nem is számított apának. Ő itt Lewis

Houghton. a közgazdaságtan professzora. Itt még kézben tartja, uralja a
dolgokat; itt nem kell gyanakodva figyelnie munkája végtermékét, a
kutatását, hogy mikor kezd szétbomlani, megsemmisülni.
Szobájába érve Lewis éppen előhúzta papírjait az aktatáskájából, amikor a
tanszékvezető bedugta fejét a nyitva hagyott ajtón. Hugh Macquarie
nagydarab pasas volt – a diákok Mr. Akváriumnak hívták a háta mögött –,
aki nagy élvezettel töltötte be a főnöki posztot. – Houghton! Hát te mit
keresel itt?
–A

legutóbbi nyugta szerint még itt dolgozom, és még fizettek is – próbált
Lewis viccelni, ami sohasem ment neki túlzottan. Legfeljebb véletlenségből
tudott egy-egy poént mondani néha.
– Hugh

bejött a szobába. – Te jó ég, Lewis, nem is tudom, mit mondjak…

Lewis tökéletesen megértette Hugh-t, hiszen még ő maga sem tudja, hogy
mit kéne mondania ebben a helyzetben. A gyászra van előre nyomott, díszes
kártya: van a házikedvenc kimúlására vagy arra az esetre, ha az embert
kirúgják a munkahelyéről. Arra persze nincs vigaszformula, ha az ember
gyereke éppen megölt tíz embert.
Már éppen fel akartalak hívni. Lisa át akart vinni egy kis süteményt…
Lacy hogy van?
–

Lewis feljebb tolta a szemüvegét az orrán. – Ó, hát tudod… Megpróbálunk
normalizálódni, amennyire csak lehet. Amikor ezt mondta, az életét úgy látta
maga előtt, mint egy grafikont. A normalitás vonala megy-megy, egyre csak
nyújtózik a tengely felé, de hiába, nem éri el.
Hugh leült a Lewis asztala mögötti székre, ahová olykor a diákok szoktak
lezuttyanni, ha szükségük volt egy kis eligazításra a mikroökonómiában.
– Lewis,

vegyél ki egy kis szabadságot – indítványozta.

Köszi, Hugh, nagyon rendes vagy. – Lewis a táblán lévő egyenletre
pillantott, amelyet még korábban firkantott oda. – Most éppen arra van
szükségem, hogy itt legyek. Mert akkor nem arra gondolok, hogy haza kell
mennem… – felkapott egy darab krétát, és hosszú, élvezetes számsort
kanyarított a táblára, amitől egészen megnyugodott.
–

Tudta, hogy különbség van aközött, hogy az embert valami boldoggá
teszi, és aközött, hogy valami nem teszi boldogtalanná. A trükk éppen abban

van, ha az embernek sikerül elhitetnie saját magával, hogy a kettő egy és
ugyanaz.
Hugh Lewis karjára tette a kezét, leállítva őt az írásban. – Talán rosszul
fejeztem ki magam. Nekünk van szükségünk rá, hogy most szabadságot
vegyél ki.
Lewis értetlenül bámult rá. – Ó, izé, vagy úgy… Értem – mondta, pedig
nem értette. Ha ő hajlandó rá, hogy függetlenítse egymástól a szakmai és az
otthoni életét, akkor az egyetem miért nem képes erre?
Hacsak…
Vagy talán eredendően ő követte el a hibát? Ha az ember bizonytalan az
apai döntéseiben, akkor talán meg tudja ezeket a bizonytalanságokat
erősíteni a szakmai kompetencia ragasztószalagjával? Vagy netán ez a
megjavított réteg még mindig túl vékony, papírszerű, amely nem bír el ekkora
súlyt?
– Csak

egy kis időre – mondta Hugh. – Ez lenne a legjobb…

Legjobb? Kinek? – gondolta Lewis, de nem szólalt meg. Aztán hallotta
Hugh mögött csapódni az ajtót.
Amikor a tanszékvezető elment, Lewis megint felvette a krétát. Az
egyenletre bámult, mígnem a számok összefolytak a szeme előtt. Akkor
elkezdett szélsebesen írni megint a táblára. Hát miért nem jött rá
korábban…? Mindenki tudja már, hogy ha a valóságot elosztod a vágyakkal,
akkor megkapod a boldogsághányadost. Ha viszont fordítva csinálod (a
vágyakat osztod el a valósággal), akkor nem a boldogság ellenpárját
kapod… hanem a reményt – ébredt rá Lewis.
Ez nem más, mint színtiszta logika, fűzte tovább: ha a valóságot adottnak
vesszük, akkor a vágyaknak nagyobbnak kell ennél lenniük, hogy
megteremtődhessen az optimizmus. Másrészt viszont igaz, hogy a
pesszimista olyasvalaki, akinek vágyai kisebbek a valóságnál, mint az egyre
kisebb törtszámok az osztáskor. Az emberi lét alapja, hogy ez a szám a nulla
felé közelít, de sose éri el – a reményt sosem adjuk fel, ugye? Visszajön
csőstül, ha muszáj.
Lewis hátrább lépett a táblától, szemügyre vette, mit írt. Aki boldog, annak
nincs szüksége a változásra, tehát nem is reménykedik. Egy optimista

viszont igen, mert hinni akar abban, hogy a jelenlegi valóságnál már csak
valami jobb következhet.
Vajon vannak kivételek is a szabály alól? A boldogok is reménykedhetnek?
A boldogtalanok valaha is elvetik annak a reményét, hogy a dolgok jobbra
fordulhatnak?
És erről Lewisnak eszébe jutott a fia.
A tábla előtt állva sírni kezdett, kezét, ingujját belepte a finom krétapor.
Mintha kísértetté vált volna.

A kütyüs különítmény – Patrick így becézte kedvenc technikusait, akik
behatolnak a komputerek agyába, hogy megtalálják a bizonyítékokat a
pornográfiára, vagy rábukkanjanak a bombagyártók „kis anarchista
szakácskönyvére” a merevlemezeken. A termük tele volt számítógépekkel –
nem csak Peter Houghtonéval foglalkoztak, hanem egyebek mellett a
Sterling High titkársági gépével, meg még jó néhánnyal, amely a könyvtárból
származott.
Nem semmi a srác – jegyezte meg Orestes elismerően, aki úgy festett,
mintha még maga sem érettségizett volna le. – Nemcsak hogy tanult valamit
a kölyök a suliban, de tudja is használni.
–

Elővarázsolt néhány dokumentumot Peter gépéből, amelyek első
ránézésre nem mondtak semmit Patricknek, de amint a technikus lenyomott
pár billentyűt, hirtelen egy három dimenzióban mozgó sárkány jelent meg a
képernyőn, és tüzet fújt rájuk. – Hú-ha – mondta Patrick.
– Na

ja. Ha jól látom, arról van szó; hogy összerakott néhány játékot, még
fel is tette az internetre, ahol mások is elérhették, és kommentálhatták.
– Ezeken

az oldalakon lehet csevegni is?

Hé, haver, ennél én okosabb vagyok! – Orestes rákattintott egy
honlapra, amit már megnyitott korábban. – Peter DeathWish néven
szerepelt. Ez egy…
–

– …Zenekar
– Nemcsak

– vágott közbe Patrick. – Tudom.

az – emelte magasba ujját Orestes jelentőségteljesen –, hanem
az emberiség kollektív tudata és élő lelkiismerete.

– Na,

ezt mondd el a konzervatív szenátoroknak és szenátornőknek…

– Mert…?

Patrick nevetett. – Hagyjuk.
– És

te milyen zenét hallgattál, amikor gyerek voltál?

Barlangi rockot, amikor az ősemberek köveken doboltak… – jegyezte
meg Patrick fanyarul.
–

A képernyőn feltűntek a DeathWish azonosítójú üzenetek. A szövegekben
többnyire arról volt szó, hogyan kell egyes játékokat tökéletesíteni, illetve
játékismertetőket, értékeléseket tartalmaztak. DeathWish két üzenetben
pedig a hasonnevű zenekar dalszövegeit idézte. – Na, ez a kedvencem –
jelentette ki Orestes, és ráklikkelt az egyik üzenetre a sok közül.
Küldő: DeathWish
Címzett: Hades1991
A város megőrült. Hétvégén kézműves-kirakodósdi lesz,
ahol vén szatyrok fogják kiállítani a cikis cuccaikat,
amiket maguk raktak össze. Inkább fércmű-kirakodónak
kéne hívni. Én majd odakint leszek a bokrokban, a
templom mellett. Jól elbújok, és amikor jönnek –
célbalövés, BUMM ÉS VISÍTÁS! Mindegyik tíz pontot ér.
Ha-ha!
Patrick hátradőlt a székben. – Nos, hát ez még nem bizonyít semmit. – Na
ja – helyeselt Orestes. – Azért azok a kirakodóvásárok tényleg elég cikisek.
De ezt figyuzd most. – Orestes megpördült a forgószékben, és egy másik
gép klaviatúráján kopogtatott valamit. –Betört az iskolai biztonsági
rendszerbe.
– Minek?

Hogy kijavítsa a jegyeit?

Nem talált. Olyan programot írt, amivel áthatolt a sulirendszer tűzfalán
reggel 9 óra 58 perckor.
–

Ekkor robbant fel a bomba a kocsiban – mormogta Patrick. Orestes
Patrick felé fordította a másik monitort. – Ez látszott akkor a suli minden
egyes gépén.
–

Patrick mélybíbor háttér előtt vörösen lángoló betűket látott, lobogtak,
mint a zászló: BUMM ÉS VISÍTÁS! AKI BÚJT, AKI NEM, MEGYEK!

Jordan már a börtöntárgyaló asztalánál ült, mikor Petert bekísérte egy őr.
– Köszönöm – mondta a tisztnek, de le nem vette a szemét Peterről, aki
gyorsan körbejáratta tekintetét a szobán, és csak a helyiség egyetlen ablaka
láttán villant meg. Jordan már nagyon sokszor látta ezt pályája során a
rabok szemében – az emberi lény nagyon gyorsan olyanná válik, mint egy
ketrecbe zárt állat. Hát igen, ez is afféle tyúk-tojás probléma: állatok, mert
börtönben vannak, vagy azért vannak börtönben, mert állatok?
– Ülj

le – mondta, de Peter állva maradt.

Jordan rezzenéstelenül folytatta: – Közlöm veled az alapszabályokat,
Peter. Minden, amit mondok neked, bizalmas. Minden, amit te mondasz
nekem, bizalmas. Nem tárhatom fel senki előtt, hogy miket hallottam tőled.
Viszont én utasíthatlak, hogy nem beszélhetsz se a médiával, se a
rendőrséggel. Ha valaki kapcsolatba akarna veled lépni, akkor azonnal szólj
nekem – hívjál „hívott fizeti” alapon. Mivel én vagyok az ügyvéded, én fogok
helyetted beszélni. Mostantól kezdve én vagyok a legjobb barátod, az
anyád, az apád, a papod. Világos?
Peter rámeredt. – Mint a nap…
Remek. Nos akkor… – Jordan elővett egy jegyzettömböt meg egy
ceruzát a táskájából. – Gondolom, kérdeznél is, kezdhetjük azzal.
–

– Utálok

itt lenni – tört ki Peter. – Nem értem, miért kell itt rostokolnom.

Jordan legtöbb kliense igen csendes és rémült volt kezdetben – aztán
persze gyorsan bedühödtek, és méltatlankodni kezdtek. Peter azonban
éppen olyan volt, mint egy normális kamaszgyerek – Thomas épp így beszélt
ebben a korban, amikor a világ szinte körülötte forgott, és az apja valahol
ott élt a peremén, véletlenül. Aztán az ügyvéd felülkerekedett Jordanben,
elnémította benne az apát, és azon kezdett agyalni, vajon Peter Houghton
tényleg nem tudja-e, miért van itt. Jordannak az volt a véleménye az
elmeháborodottságra építő védelemről, hogy ritkán válik be, mégis
túlságosan sokan próbálkoznak vele. Peternél mindazonáltal beválhat –
talán épp ez lenne a kulcsa annak, hogy felmentesse. – Ezt hogy érted? –
firtatta.

Ők bántak el velem, és most mégis engem büntetnek. Jordan hátradőlt,
és összefonta a karját. Peter nyilvánvalóan nem érez bűntudatot, sőt saját
magát tekinti áldozatnak.
–

És ebben rejlik az ügyvédi praxis veleje: Jordant ez a legkevésbé sem
izgatta. Az ő munkájába nem fér bele, hogy a saját érzéseire figyeljen. Már a
világ minden szennye a keze között volt – gyilkosok és erőszaktevők, akik
mind mártírnak tekintették magukat. Az ő munkája nem követeli meg, hogy
higgyen nekik, vagy hogy ítéletet mondjon felettük. Csak annyiból áll, hogy
azt kell csinálnia vagy mondania, amivel eléri a szabadlábra helyezésüket.
Annak ellenére, hogy miket mondott bevezetésképpen Peternek, ő nem volt
se pap, se pszichológus, sem pedig jó barát. Ő egyszerűen csak egy
varázsló, egy sarlatán, egy szélhámos.
Nos, hát – mondta Jordan kimérten –, meg kell értened a
büntetésvégrehajtás álláspontját. Az ő szemükben csak egy gyilkos vagy.
–

Akkor mindenki képmutató – jelentette ki Peter. – Azért ha meglátnak
egy svábbogarat, akkor rálépnek, nem?
–

– Így

látod azt, ami az iskolában történt?

Peter elkapta a pillantását. – Tudja, hogy nem olvashatok magazinokat? –
vetette föl. – Még az udvarra sem mehetek ki, mint a többiek.
– Nem
– Hát

azért vagyok itt, hogy felírjam a panaszaidat.

minek van itt?

Hogy segítsek neked kijutni innen – felelte Jordan. – De ehhez
beszélgetned kell velem.
–

Peter összefonta karját a mellén, és végigmérte Jordant a nyakkendőjétől
a fényesre pucolt fekete cipőjéig. – Miért? Maga engem szarba se vesz.
Jordan felállt, és betette a jegyzetfüzetét az aktatáskájába. – Tudod mit?
Mondok én neked valamit! Igazad van. Tényleg szarba se veszlek. Csak épp
a munkámat végzem, mert veled ellentétben, az én szállásomat és
ellátásomat nem fizeti az állam életem hátralévő részére – elindult az ajtó
felé, de Peter megállította.
– Miért

van mindenki kiakadva attól, hogy azok a szemetek meghaltak?

Jordan lassan megfordult, és közben megjegyezte magának, hogy Peterre
láthatóan nem hat sem a kedvesség, sem pedig a tekintély szava. Csak az
egyszerű és kendőzetlen harag.
Úgy értem, az emberek most siratják őket… Pedig olyan barmok voltak.
Mindenki azt pampogja, hogy tönkretettem az életüket, de az senkit sem
érdekelt, amikor az én életemet tették tönkre.
–

Jordan leült az asztal sarkára. – Hogyan tették tönkre?
Hol akarja, hogy kezdjem? – felelte Peter keserűen. – Az óvodával, ahol
kiosztották az uzsonnát, valaki meg hátrahúzta a székemet, én hanyatt
estem, mire mindenki felröhögött? Vagy a második osztályt mondjam, amikor
a fejemet a vécébe nyomták, és újra meg újra lehúzták rám a vizet, mert
megtehették? Vagy amikor az iskolából hazafelé menet annyira megvertek,
hogy össze kellett varrni a sebeimet?
–

Jordan előhúzta a jegyzetfüzetét, és felírta: „Összevarrták.” És ezek kik
voltak?
– Egy

egész csapat gyerek – felelte Peter.

Akiket meg akartál ölni? – gondolta Jordan, de nem kérdezett semmit. –
És szerinted miért pécéztek ki téged?
Mert barmok, vagy mit tudom én. Mind egyformák. Csak akkor érzik jól
magukat a bőrükben, ha valaki más szarul érzi magát miattuk.
–

– És

mit tettél, hogy megpróbáld megállítani őket?

Peter bosszúsan horkantott egyet. – Ha még eddig nem vette volna
észre, Sterling nem éppen egy világváros. Mindenki ismer mindenkit. Az
ember azokkal jár gimnáziumba, akikkel az óvodában együtt homokozott.
– És

nem tudtál volna kitérni előlük?

Iskolába muszáj volt járnom – érvelt Peter. – Meg lenne lepve maga is,
hogy mennyire összeszűkül ott a világ, ahol az ember mindennap nyolc órát
tölt el.
–

– És

az iskolán kívül is ezt csinálták?

– Már

amikor el tudtak kapni – mondta Peter. – Amikor egyedül találtak.

És mi van a zaklatással? Telefonok, levelek, fenyegetések…? –firtatta
Jordan.
–

Persze, online – vágta rá Peter. – Folyton üzengettek, hogy egy lúzer
vagyok, meg efféle. Aztán egy e-mailt, amit én írtam, felraktak a rendszerre
úgy, hogy mindenkinek az egész suliban automatikusan felugrott a
képernyőjére. Jó vicc volt, tényleg… – Peter félrefordította fejét, és
elhallgatott.
–

– Mivolt

ez?

Hát… – A fiú megrázta a fejét. – Nem akarok erről beszélni. Jordan
feljegyzett valamit magának. – Szóltál valaha is valakinek – tanárnak,
szülőnek minderről?
–

Senkit sem érdekel az ilyesmi – felelte Peter. – Mindig azzal jöttek, hogy
felejtsem el, ne törődjek vele. Persze, mondták, hogy majd odafigyelnek,
nehogy még egyszer megtörténjen, de aztán nem figyeltek oda. Soha. –
Peter az ablakhoz lépett, és mindkét tenyerét az üveghez nyomta. – Volt az
a lány az elsőben… Beteg volt, az volt a baja, hogy a gerince valahogy kívül
volt…
–

– Nyitott

gerinc…?

– Ja,

igen. Tolókocsija volt, és még ülni sem tudott rendesen, meg semmit,
és mielőtt oda kezdett volna járni hozzánk, a tanár bejött, és szólt, hogy
kezeljük őt úgy, mintha ő is ugyanolyan volna, mint mi. Persze, egyáltalán
nem volt olyan, és ezt mi mindannyian jól tudtuk, és a lány is tudta. Akkor
hát hazudnunk kellett volna neki? – Peter a fejét ingatta. Mindenki úgy
beszél, mintha teljesen rendjén való volna, hogy különbözünk, miközben meg
Amerika ugyebár a nagy olvasztótégely, ami meg mi a fészkes nyavalyát
jelentene, ha nem azt, hogy mindenki végül is azon dolgozik, hogy a másik is
ugyanolyan legyen, mint ő, hát nem?
Jordan azon kapta magát, hogy a saját fia, Thomas iskolaváltására
gondol. Bainbridgeből költöztek Salem Fallsba, elég kis helyre ahhoz, hogy
az osztályban a klikkek már jól meg legyenek szilárdulva. Szinte falat húztak
maguk köré minden új betolakodó ellen. Thomas egy ideig játszotta a
kaméleont – amikor hazajött az iskolából, begubódzott a szobájába,
egyébként meg egyre jobban focizott. Jó párszor kellett levedlenie saját
kamaszburkát, mire rátalált egy kis közösségre, ahol önmaga lehetett.

Innentől kezdve Thomas középiskolai pályafutása viszonylag nyugodtan telt
el. Mi lett volna, ha a vedlés még néhányszor szükségszerű lett volna?
Maradt volna egyáltalán valami a gyerekből?
Mintha csak olvasott volna Jordan gondolataiban, Peter hirtelen ezt
kérdezte: – Vannak gyerekei?
Jordan általában nem beszélt soha a magánéletéről az ügyfeleivel. A velük
való kapcsolata kizárólag a tárgyalóteremre korlátozódott, és ez így volt
rendjén. Az a néhány eset, amelynek során megsértette ezt az íratlan
szabályt, csaknem tönkretette őt szakmailag-személyesen egyaránt. Most
azonban állta Peter pillantását, és így szólt: – Van kettő. Egy hathónapos
baba és egy nagyfiú, aki a Yale-re jár.
– Na

tessék mondta Peter. Akkor magának megvan, amire mindenki vágyik:
hogy a gyerek felnőve legalább a Harvardra járjon, vagy a legjobb
focicsapatban legyen csatár. Soha senki nem úgy tekint a gyerekére, amikor
még kicsi, hogy azt gondolja, „jaj, remélem, az én kicsikém egy cikis
szerencsétlen lesz, és bárcsak úgy menne mindennap iskolába, hogy azon
imádkozik, hogy mindenki levegőnek nézze”. De tudja, mi a helyzet?
Rengeteg ilyen gyerek van, akik így nőnek fel.
Jordan hirtelen nem tudta, mit mondjon. Valóban nagyon vékony a határ
egy eredeti egyéniség és egy fura pók között. Aközött, hogy valaki olyan
tehetséges és szerencsés, mint Thomas, vagy éppen ellenkezőleg, olyan,
mint Peter. Vajon minden tizenévesnek megadatik a lehetőség, hogy a
kötélről bármelyik oldalra eshessen? És vajon rátapinthatunk-e arra a
pillanatra, amikor eldől, hogy jobbra, vagy balra billen-e ki?
Bevillant neki egy ma reggeli kép Samről, amikor Jordan pelenkázta. A
baba elkapta saját lábát, ettől nagyon boldog lett, és rögtön betömte a
nagylábujját a szájába. Na ezt kéne mutogatni, évődött vele Selena. Apja
meg a fia – egykutya… Ahogy Jordan öltöztette Samet, azon álmélkodott
magában, hogy egy ilyen zsenge léleknek mekkora csoda az élet. És milyen
óriási a világ… És milyen lehet, hogy az ember egy nap felébred, és hirtelen
önmagának egy olyan oldalát találja meg, amelyről még csak azt sem tudta
addig, hogy létezik.

Amikor az ember nem tud beilleszkedni, akkor valahogy
emberfelettivé válik. Mindenki úgy bámul rá, hogy szinte ragad a
pillantásuk. Nagyon is jól hallani, amikor egy kilométernyire
suttognak rólad. Mégis el tudsz tűnni úgy is, hogy közben még
mindig ott állsz. Sikolthatsz is, úgysem hall meg senki.

Mert te vagy az a mutáns, akinek zöld a bőre; a bohóc, aki sosem
tudja lemosni a maszkját; a rokkant, akinek már egy végtagja
sincs, és a szíve helyén is csak egy lyuk van…

Te vagy az, aki valaha normális voltál, de ez már olyan régen volt,
hogy már arra sem, emlékszel, milyen érzés.

Hat évvel korábban
Hatodik osztály első napján, amikor az anyja átnyújtott egy ajándékot a
reggeliző asztalnál, Peter tudta, hogy sorsa meg van pecsételve. – Tudom,
mennyire akartál egy ilyet – mondta az anyja, és már alig várta, hogy Peter
kibontsa a csomagot.
Egy háromgyűrűs laptartó dosszié volt benne, az elején Supermannel.
Igaz, nagyon vágyott egy ilyenre – körülbelül három évvel ezelőtt, amikor ez
még menő cuccnak számított.
Kipréselt magából egy mosolyt. – Köszi, Mami – mondta, és vigyorgott,
mint a vadalma, miközben már azokon a variációkon járt az esze, hogy
hányféleképpen tudják majd emiatt a hülye dosszié miatt megszívatni.
Josie, mint mindig, ezúttal is a segítségére sietett. Szólt az iskolai
gondnoknak, hogy sérti a kezét a bicikli kormánya, és kéne egy kis
szigetelőszalag. Valójában nem is biciklin járt iskolába – Peterrel jártak
együtt gyalog, aki ugyan kicsit kijjebb lakott, mint Josie, de útközben
találkoztak, Peter mindig utolérte. A sulin kívül sosem voltak együtt – ez már
évek óta így ment, mert Peter és Josie mamája valamin összevesztek, de
hogy min, arra már egyik gyerek sem emlékezett, de Josie meg Peter azért
együtt volt, amikor csak megtehette. Szerencsére, mert Peternek más
társasága nem akadt. Együtt ebédeltek, elolvasták egymás fogalmazásait, a
laborban is egymás mellett dolgoztak. A nyár mindig nehéz volt. Levelezni
tudtak a számítógépen, és néha-néha látták egymást a parkban, a tónál, és
kész. Aztán eljött a szeptember, az iskolakezdés, és ők ott folytatták, ahol
abbahagyták. Mintha mindig is együtt lettek volna. Peter úgy érezte, a
legjobb barát éppen ilyen.
Ma pedig, a Superman-dossziénak köszönhetően mindjárt kríziselhárító
akcióval kezdhették az évet. Josie segítségével Peter fabrikált az irattartóra
egy levehető huzatot régi újságpapírból, amit a laborból csórtak el, és Peter
némi ragasztószalaggal rögzített. Otthon leveheti majd, javasolta Josie,
nehogy Peter mamája megsértődjön.
A hatodikosok a negyedik szünetben ebédeltek, amikor még csak 11 óra
volt, de mindenki úgy érezte már, hogy éhen hal. Josie a büfében állt sorban
– mint mondta, az anyja főzőtudománya kimerül abban, hogy megkeresi a
pénzt a lánya ebédjére –, Peter pedig mellette állt a kígyózó sorban, hogy

vegyen egy doboz tejet. A mamája csomagolt neki szendvicset, a héját is
levágta, mellétett egy kis csomagnyi pucolt bébirépát meg egy
biogyümölcsöt, ami hol kibírta az utat az iskoláig összenyomódás nélkül, hol
nem.
Peter a dossziéját a tálcára csúsztatta, de még így is zavarban volt miatta,
pedig az újságpapír elfedte. Betett egy szívószálat a tejesdobozába. –
Tudod, szerintem mindegy, hogy milyen dossziéd van – mondta neki Josie. –
Mit törődsz vele, hogy mit gondolnak?
Ahogy bementek az étkezőbe, Drew Girard nekiütközött Peternek. – Nézz
már ki a fejedből, idióta – förmedt rá Drew, de már késő volt – Peter
elejtette a tálcáját. A tej kifolyt, rá az irattartóra. Az újságpapír azonnal
átázott, és átütött rajta Superman képe.
Drew röhögni kezdett. – Te még pelenkát is viselsz, nem igaz, Houghton?
– Fogd
– Mert

be, Drew.
különben? Talán elolvasztasz a röntgenszemeddel?

Mrs. McDonald, a rajztanár éppen ügyeletes felvigyázó volt az ebédlőben
– és akiről Josie azt állította, hogy egyszer a raktárban ragasztót szipuzott
–, tett feléjük egy bizonytalan lépést. Az olyan hetedikes fiúk, mint Drew és
Matt, már magasabbak voltak, mint a tanárnők, mély volt a hangjuk, és
borotválkoztak. Aztán ott voltak az olyanok, mint Peter, akik hiába
imádkoztak minden éjjel, a pubertás egyetlen látható jele sem ütközött még
ki rajtuk. – Peter, szerintem ülj le valahová – sóhajtott fel Mrs. McDonald –,
Drew hoz neked egy másik tejet.
Mérgezettet, gondolta Peter. Itatgatni kezdte a dossziéját egy maroknyi
szalvétával. Még ha meg is szárad, bűzleni fog a tej miatt. Netán
megmondhatná a mamájának, hogy ebédkor rádőlt a tej. Végül is ez az
igazság, még ha hozzátartozik is, hogy besegítettek neki. Így a mamája talán
vesz neki egy másik, egy normális irattartót, mint amilyen mindenki másnak
van.
Peter jót mulatott magában. Drew Girard lényegében szívességet tett
neki.
– Drew

tejet.

– mondta a tanárnő –, úgy gondoltam, hogy most, azonnal hozd a

Ahogy Drew lépett egyet a belső büféspult felé, ahol a tejesdobozok
voltak gúlába halmozva, Josie egy apró, de gyors mozdulattal kinyújtotta
keresztben a lábát, és Drew hasra vágódott. Az ebédlőben ülő gyerekek
nevetni kezdtek. A gyerektársadalom alapszabálya érvényesült: csak addig
van bárki is a totemoszlophoz kötözve, amíg nincs más, aki a helyére lépjen.
– Miért nem nézel ki a fejedből? – súgta oda neki Josie, de úgy, hogy Peter
is hallja.

A kerületi bírói posztnak két nagy előnye volt Alex szerint: az egyik, hogy
az emberek problémáival lehet foglalkozni, de úgy, hogy közben azt érzik,
valaki tényleg meghallgatja őket, odafigyel rájuk. A másik pedig az
intellektuális kihívás volt, amit ez az állás jelentett. Annyi mindent kell
mérlegre tenni ítélethozatalkor: az áldozatok, a rendőrség, az
igazságszolgáltatás és a társadalom szempontjait muszáj egyszerre
figyelembe venni. És mindezt a hasonló korábbi ügyek, vagyis a precedensek
fényében…
A legrosszabb pedig az volt a bírói munkában, hogy igazából mégsem
kaphatta meg senki a tárgyalóteremben, amire a leginkább szüksége lett
volna – a vádlott a szimpla büntetés helyett a lelki rehabilitációt; az áldozat
pedig a vigaszt, a jóvátételt.
Ma egy olyan lány állt a bírói pulpitus előtt, aki alig volt idősebb Josie-nál.
Autóversenyes széldzsekit húzott a fekete rakott szoknya fölé; szőke volt,
és pattanásos. Alex sokszor látott ilyen lányokat este különféle parkolókban
lötyögni a barátaikkal, miután a pláza, a Mail of New Hampshire bezárt
éjszakára. Vajon milyenné vált volna ez a lány, ha történetesen egy jogász
az anyja? Akkor vajon ő is ugyanúgy játszott volna a plüssállataival a
konyhaasztal alatt kiskorában, és olvasott volna a takaró alatt zseblámpával,
amikor már aludnia kellett volna? Alex sosem győzött eleget csodálkozni
azon, hogy valakinek az életvonala egy kézlegyintéstől mennyire másfelé tud
eltérülni.
A lányt orgazdasággal gyanúsították – egy 500 dolláros, lopott arany
nyaklánc birtoklásával, amit a barátjától kapott. Alex lenézett rá a pulpitus
magasából. Nem véletlen, hogy az emelvény olyan magas, amilyen – de
semmi praktikus oka nincsen, pusztán lélektani: a megfélemlítést szolgálja. –
Tudatosan, saját akaratából, az ismertetett információk birtokában mond le
a jogairól? Érti, hogy azzal, ha bűnösnek vallja magát, elismeri a vádat?

A lány pislogott. – Nem tudtam, hogy lopott. Azt hittem, hogy Hap vette
nekem ajándékba…
Ha elolvassa a vádirat elejét, láthatja, az áll benne, úgy fogadta el és
birtokolta a nyakláncot, hogy tudta, az lopott holmi. Joga van a
védekezésre. Joga van kérni, hogy nevezzek ki egy védőt, mert magát
minősített
váddal
illetik,
amely
egészen
egy
évig
terjedő
szabadságvesztéssel és 2000 dolláros bírsággal járhat. Joga van kérni, hogy
az ügyészség kétséget kizáróan bizonyítsa a maga bűnösségét. Joga van
látni, meghallgatni és kikérdezni az ön ellen felsorakoztatott összes tanút.
Kérheti tőlem, hogy idéztessek be bárkit tanúnak, vagy bizonyítékokat
kéressek be a maga védelmében. Joga van fellebbezni a fellebbviteli vagy a
Legfelsőbb Bíróságra, és kérheti az ügy újratárgyalását, ha hibás döntést
hoznék, vagy olyat, amellyel nem ért egyet. Ha viszont bűnösnek vallja
magát, akkor lemond ezekről a jogokról.
–

A lány nyelt egy nagyot. – Hát, nem vagyok orgazda – ismételte.
– Nem

ez a vád tárgya – magyarázott tovább Alex. – A vád azt állítja, hogy
azután vette birtokba a nyakláncot, hogy már értesült róla, lopott holmi.
– Bűnösnek

akarom vallani magam – mondta a lány.

Azt mondta az előbb, hogy nem követte el, ami a vádiratban áll. Nem
mondhatja magát bűnösnek olyasmiben, amit nem követett el.
–

A tárgyalóterem végében felállt egy nő, a lány csúnyán megöregedett
mása. – Én mondtam neki, hogy tagadja a vádat – jelentette ki a lány anyja.
– És ezzel is jött ide, hogy ezt teszi, de aztán az ügyész azt mondta neki,
hogy jobban jár, ha bűnösnek vallja magát.
Az ügyész felugrott a székéből, mint egy rugós játék. – Ezt én sosem
mondtam, tisztelt bírónő. Elmondtam neki, hogy ma mi a meghallgatás
tárgya, nevezetesen, hogy bűnösnek vallja-e magát, vagy sem. És hogyha
nem vallja magát bűnösnek, akkor tárgyalásra kerül a sor, kedvezményt nem
kaphat, ön pedig tetszés szerint dönt a későbbiekben.
Alex a lány helyébe képzelte magát – ő is mennyire kiszolgáltatottnak
érezné magát az igazságszolgáltatás útvesztőiben, ha még a nyelvet sem
értené, amelyen beszélnek hozzá. Az ügyészre nézett, és az egyik
szerencsejáték műsorvezetőjét, Monty Hallt látta benne, amint döntés elé

állítja a játékost: felveszi-e a biztos pénzt, vagy megnézi, mi van az ablak
mögött, ahol lehet autó is akár, vagy éppenséggel egy csirke?
A lány a kicsi, de biztos pénzre szavazott.
Alex odaintette magához az ügyészt. – Van bizonyítéka arra, hogy a lány
tudott a lopásról?
Igen, bírónő. – A férfi felvette az asztaláról a rendőrségi jelentést, és
átadta Alexnek. Semmi kétség, az akkori vallomásából, és ahogy ezt a
rendőrök rögzítették, kiderült, hogy a lány mindenféleképpen tudott a
lopásról.
–

Alex a lányhoz fordult. – A rendőrségi jelentésből, amelyet bizonyíték is
alátámaszt, úgy látom, van alapja, ha bűnösnek vallja magát. A felsorolt
bizonyítékok erősen valószínűsítik, hogy ön annak tudtával vette birtokba a
nyakláncot, hogy az lopott.
– Nem…

nem értem – mondta a lány.

Vagyis elfogadom a kérelmét, ha most is fenntartja. Ehhez azonban –
tette hozzá Alex –, ki kell mondania, hogy bűnös a maga ellen felhozott
vádban.
–

Alex látta, ahogy a lány szája elkeskenyedik, és reszketni kezd. – Oké –
suttogta. – Én tettem…

Ez pontosan az a hihetetlenül gyönyörű őszi nap volt, amikor az ember
minél lassabban próbál iskolába menni, mert tudja, hogy nyolc órát fog ott
teljesen fölöslegesen elvesztegetni. Josie a matekórán kibámult az ablakon a
kék égboltra – azúrkék, ezt a szót éppen a héten tanulták. Hallotta, hogy a
tornaórán lévő hetedikesek kidobóst játszanak odakint az udvaron. A
zsivajba a fűnyíró zümmögése is belevegyült, a gondnok éppen az ablakuk
alatt tolta el. Egy kis papírgombóc repült át Josie válla fölött, és az ölében
landolt. Josie kihajtogatta, és elolvasta Peter sorait:
Mi a fenének kell nekünk folyton ezzel az átkozott x-szel
törődni? Oldja meg a problémáit X saját maga, és hagyjon
már minket békén!!!

Josie hátrafordult, kis félmosollyal nyugtázta az üzenetet. Tulajdonképpen
ő szerette a matematikát. Szerette tudni, hogy ha nagyon keményen hajt,
akkor a végén megtudja a választ, és annak lesz is értelme.
Ő azért nem illeszkedett bele az iskola elfogadott, menő diákjainak
csapatába, mert tiszta kitűnő volt. Peter más volt – kapott mindenféle
közepes jegyet, egyszer még a legrosszabb minősítést is kiérdemelte
valamiből. Ő mégannyira sem volt a menők között, de nem azért, mert egy
Doktor Agy volt, hanem mert ő – Peter volt…
Ha lehet a népszerűtlenséget is rangsorolni, akkor Josie saját magát
valahová középtájra helyezte volna – tudta, hogy egyeseknél azért
magasabban áll. Olykor feltette magának a kérdést, hogy vajon azért
barátkozik-e Peterrel, mert élvezi a társaságát, vagy azért, mert jobban
elfogadja önmagát, ha vele van.
Amíg az osztály a felmérő tesztet töltögette, Mrs. Rasmussin az
interneten szörfözött. Iskolaszerte rebesgették, hogy miket művel ilyenkor –
fogadásokat kötöttek, hogy vajon ki tudja rajtakapni, amint éppen
farmernadrágot vásárol a Gap.com-on, vagy netán valamelyik tévésorozat
rajongói oldalait böngészi. Az egyik gyerek megesküdött rá, hogy egyszer
pornót nézett, amikor ő odament hozzá kérdezni valamit.
Josie hamar befejezte a tesztet, mint mindig, és felnézett Mrs.
Rasmussinre – és azt látta, hogy könnyek gördülnek le az arcán, és a nő
mintha még csak észre se venné.
A tanárnő felállt, és szó nélkül kiment az osztályból. Még annyit sem
mondott, hogy legyenek csöndben, amíg vissza nem jön.
Ahogy kitette a lábát a teremből, Peter megkocogtatta Josie vállát. – Hát
ennek meg mi baja?
Josie még válaszolni sem tudott, mikor Mrs. Rasmussin már vissza is jött.
Az arca holtsápadt volt, ajkát szorosan összepréselte. – Figyeljetek –
mondta. – Valami szörnyűség történt…

A médiateremben, ahová a felsősöket összehívták, az igazgató
megosztotta velük az addig napvilágra került információkat: két repülőgép

nekirepült a World Trade Centernek. Egy másik éppen most csapódott be a
Pentagonba. A két torony közül a déli összedőlt.
A könyvtáros bekapcsolta az egyik televíziót, hogy láthassák a
folyamatosan frissülő híradást. Bár lyukasórának számított ez az egész,
mégis teljes csönd uralkodott a teremben. Peter még a saját szívverését is
hallotta. Körbepillantott a falakon, és kinézett az ablakon át az égre. Ez az
iskola sem biztonságos. Ahogy semmi sem az, bárhogy állították is eddig.
Ilyen érzés a háború is…?
Peter a képernyőre bámult. Emberek zokogtak, sikítoztak New-Yorkban,
de alig látszottak, akkora volt a füst és a por a levegőben. Mindenütt tüzek
égtek, és szünet nélkül szirénáztak a mentők, a tűzoltók és az autóriasztók.
Ez egyáltalán nem olyan volt, mint az a New York, amelyet Peter ismert –
egyszer voltak ott az iskolai szünetben a szüleivel körülnézni. Felmentek az
Empire State Building tetejére, és azt tervezték, hogy elköltenek egy drága
ebédet a Világ Szemében, az épület tetején lévő panorámás étteremben, de
aztán Joey rosszul lett, mert túl sok pattogatott kukoricát evett, és akkor
visszamentek a szállodába.
Mrs. Rasmussin elment, és aznap nem is jött vissza. A bátyja munkahelye
a World Trade Center – volt.
Josie Peter mellett ült a könyvtárban. A székeik között lévő centiméterek
ellenére Peter észlelte, mennyire reszket Josie. – Peter – súgta oda neki a
lány elborzadva –, emberek ugranak le, látod?
Peter ugyan nem látott olyan jól, mint Josie, hiába volt szemüveges, de
kissé hunyorítva már ki tudta venni a képet. Josie-nak igaza volt.
Összeszorult a mellkasa a látványtól, szinte fájt. Miféle ember képes
ilyesmire?
Rögtön válaszolt is saját magának: az, aki már nem lát más kiutat.
– Szerinted

ez velünk is megtörténhet, itt? – suttogta Josie.

Peter ránézett. Bárcsak tudná, mit mondjon, ami megnyugtatná Josie-t, de
belátta, hogy ő is nagyon rosszul érzi magát. Abban sem volt biztos, hogy
van szó, amely enyhíthetné ezt a döbbenetet. Azt a szörnyű felismerést,
hogy a világ nem az a hely, aminek eddig hitték.
Peter megint a tévére nézett, hogy ne kelljen válaszolnia Josie kérdésére.

Egyre több ember ugrott ki az Északi Torony ablakain, aztán valami dübörgő
hang jött, mintha a föld nyílt volna meg. Amikor az épület összeroskadt,
Peter kiengedte a visszatartott levegőt – némileg megkönnyebbülve, mert
már legalább nem láthatott semmit sem.

Az iskolai telefonközpont teljesen bedugult. A szülők kétféleképpen
reagáltak – az egyik kategóriába azok tartoztak, akik nem akarták halálra
rémíteni a gyereküket azzal, hogy megjelennek az iskolában, és beterelik
őket egy alagsori bunkerba. A többiek pedig azt akarták, hogy a gyerekük
mellettük legyen ebben a tragikus helyzetben.
Lacy Houghton és Alex Cormier az utóbbi kategóriába tartoztak, és
egyszerre érkeztek az iskolába. Egymás mellé parkoltak le a busznak
fenntartott helyre, és csak akkor ismertek egymásra, amikor kiszálltak a
kocsiból. Azóta nem találkoztak, hogy Alex kivonszolta lányát Lacyék
fegyverekkel felszerelt pincéjéből. – Peter a… – kezdte Alex.
– Nem
– Azért

tudom. Josie…?
jöttem, hogy elvigyem.

Együtt mentek az irodára, ahonnan a médiaterembe irányították őket. –
Nem értem, miért hagyják, hogy nézzék a híreket – mondta Lacy Alex
mellett loholva.
– Már

elég nagyok, hogy megértsék, mi történt – reagált Alex.

Lacy a fejét rázta. – Én nem érzem magam elég nagynak, hogy
megértsem…
A médiaterem zsúfolva volt diákokkal – nemcsak a székeken, hanem az
asztalokon, a földön is ültek. Alexnek beletelt egy másodpercbe, míg rájött,
hogy mi olyan furcsa – egyetlen pisszenés sem hangzott el. Még a tanárok is
a szájuk elé tartott tenyérrel álltak, és nézték a tévét, mintha véletlenül sem
akarnának szabad utat engedni érzelmeiknek, nehogy átszakítsák a gátat,
és mindent elsöpörjenek, ami az útjukba kerül.
A teremben elöl volt egy tévé, mindenki arra tapasztotta a tekintetét. Alex
azonnal észrevette Josie-t, saját leopárdmintás fejpántjának köszönhetően,
Josie tőle csente el. – Josie – szólította, mire a lánya megpördült, és az

anyja láttán szinte átgázolt az előtte ülő osztálytársán, hogy minél előbb
odaszaladhasson hozzá.
Josie úgy vetette magát a karjaiba, mintha vihar támadna Alex-re. Csupa
érzelem és indulat volt a lánya, de Alex tudta, hogy a vihar leghevesebben
odabent tombol, a lelkében. És mint minden természeti katasztrófa esetén,
még egy támadást át kell vészelniük, mielőtt a dolgok visszakerülnének a
rendes kerékvágásba. – Mami – hüppögte Josie. – Vége van?
Alex nem tudta, mit mondjon. Szülőként tudnia kellett volna mindenre a
választ, de nem tudta. Gondoskodnia kéne a lánya biztonságáról, de ezt
sem tudja garantálni. Annyit tehet, hogy bátorságot sugall, és megmondja
Josie-nak, most már minden rendben lesz, miközben ebben egyáltalán nem
lehet biztos. Idefelé, a kocsiban úgy érezte, az út bármikor beszakadhat
alatta, az égből bármi lezuhanhat. Ahogy elhaladt a vízmű mellett, eszébe
jutott, hogy mi van, ha megmérgezik a kutakat; aztán arra gondolt, vajon
milyen messze van innen a legközelebbi atomerőmű.
Közben persze ott volt a háta mögött hosszú évek bírói gyakorlata,
amikor olyanná kellett válnia, amilyennek mindenki látni akarta: nyugodtnak,
rendíthetetlennek, aki minden helyzetben észnél van, és nem esik pánikba.
Hát akkor a lánya kedvéért is tud így viselkedni, nem?
Semmi bajunk nem lesz – felelte nyugodt hangon. – Vége van. – Nem
tudhatta, hogy miközben ezt mondja, a negyedik gép épp egy mezőre zuhant
Pennsylvania közelében. Azt meg nem vette észre, hogy teste ellentmond a
szavainak, ahogy vadul szorítja Josie-t magához.
–

Alex Josie válla fölött búcsúzásul Lacy Houghton felé bólintott, aki két
fiával távozott. Alex némi döbbenettel konstatálta, hogy Peter mennyire
megnőtt – szinte olyan magas, mint egy felnőtt férfi.
Hány év telt el, amióta utoljára látta?
Egy szempillantás alatt szem elől lehet téveszteni valakit, ébredt rá.
Megfogadta magának, hogy ezt nem engedi megtörténni közte és a lánya
között. Mert a lényeget tekintve a bírói pulpitus közel sem ér annyit, mint az
anyaság. Amikor Alex titkárnője szólt neki, hogy mi történt a World Trade
Centerrel, az első gondolata nem az volt, hogy mi lesz az aznapi
tárgyalásokkal, hanem hogy mi van Josie-val.

Pár hétig Alex tartotta is magát mindahhoz, amit Josie-nak ígért. Úgy
szervezte át az időbeosztását, hogy mindig otthon legyen, mire Josie
hazaér. Az iratokat bent hagyta az irodában, és üres aktatáskával tért haza
a hétvégére. Minden este beszélgettek – és nem csak cseverésztek, mint
máskor. Például arról, hogy miért a Ne bántsátok a feketerigót! Az egyik
legjobb könyv a világon. Arról, hogy miből lehet tudni, ha az ember
szerelmes. Még Josie apja is szóba került. Aztán egy nap akadt egy
különösen bonyolult ügye a bíróságon, és Alex csak késő este ért haza.
Josie pedig megint kezdte nyugodtan átaludni az éjszakát ahelyett, hogy
sikoltozott volna álmában. Visszatértek a normális kerékvágásba valahogy
úgy, hogy a nem normális határai kiradírozódtak, eltörlődtek. Pár hónap
elteltével Alex érzései szeptember tizenegyedikével kapcsolatban
eltompultak, lassan feledésbe merültek az események. Mint amikor a
homokba írt üzenetet elmossa a tenger hulláma.

Peter utált focizni, de benne volt a felső tagozatos csapatban, mert az
volt az elv, hogy mindenki csapattag lehet függetlenül attól, hogy egyetemi
sportkarrier elé néz, vagy inkább számítógép előtt ülő típus. Ehhez
hozzájött még az anyja véleménye, aki szerint a beilleszkedéshez az az első
lépés, hogy az ember együtt legyen a többiekkel – ezért aztán Peter
délutánonként labdával passzolgatott, de többet futott a labda után, mint
ahányszor visszarúgta. Hetente kétszer pedig meccsekre járt, vagyis csak
végigmelengette Grafton megye összes kispadját.
A focinál már csak egyet utált jobban: hogy át kellett hozzá öltözni. Suli
után mindig talált valami matatnivalót a szekrényében, vagy kérdést intézett
az egyik tanárhoz, hogy minél később érjen az öltözőbe, amikor a többiek
feltehetően már odakint melegítettek a pályán. A sarokban aztán Peter
levetkőzhetett anélkül, hogy a többiek megjegyzéseket tettek volna horpadt
mellkasára, vagy odacsíptek volna neki egyet a törülköző sarkával. Peter
Homónak nevezték Peter Houghton helyett, és még így is, hogy senki sem
volt az öltözőben, Peter szinte látta és hallotta, ahogy pacsira lendítik a
tenyerüket egy-egy jónak gondolt beszólás után, amit aztán kivédhetetlenül
követ a röhögésük is.
Az edzés után mindig talált valami elfoglaltságot, amivel elhúzhatta az időt,
hogy felöltözéskor is egyedül lehessen – összeszedte a labdákat, kérdezett
valamit az edzőtől a következő meccsel kapcsolatban. Még a cipőjét is
újrafűzte olykor. Ha szerencséje volt, a többiek már mind elpucoltak a

zuhanyozóból. Ma azonban kitört a vihar, és az edző mindenkit beterelt az
öltözőbe.
Peter lassan ballagott sarokszekrénye felé. Már sokan tolongtak a
zuhanyok felé, derekukra csavart törülközővel Drew meg a haverja is, Matt
Royston. Röhögve vonultak, közben egymás karjára csapkodtak versengve,
hogy ki tud nagyobbat ütni.
Peter hátat fordított mindenkinek, lehámozta magáról a mezt, aztán
gyorsan beburkolta magát a törülközőjébe. A szíve hevesen vert. Már tudta,
hogy mit látnak a többiek, amikor ránéznek, hiszen ő is ugyanazzal
szembesült a tükörben: hófehér bőr, kiálló csontok, a karja cérna, sehol egy
gramm izom.
Peter utoljára a szemüvegét vette le, amitől jótékony homály borult a
szemére.
Fejét leszegve beballagott a zuhanyozóba, és csak a legutolsó pillanatban
vette le magáról a törülközőt. Matt és Drew már teljesen szappanhabosak
voltak. Peter a homlokára engedte a vízsugarat. Elképzelte magát, mint
vadvízi evezőst, aki éppen egy vízesés alá kerülve forog az örvényben.
Mikor megtörülte a szemét, és megfordult, Matt és Drew elmosódott
körvonalait látta maga előtt – és a sötét foltot a lábuk között, a
szeméremszőrzetet.
Peternek még nem nőtt ki egy szál sem.
Matt hirtelen féloldalra fordult. – A rohadt életbe, mit bámulod a farkamat?
– Rohadt

buzi – tette hozzá Drew.

Peter azonnal elfordult. Mi van, ha igazuk van? És éppen ezért esett a
tekintete éppen oda…? És, te jó ég, ha még közben erekciója is volt, ami
mostanában elég gyakran előfordul…?! Akkor ez azt jelenti, hogy
homoszexuális, nem?
– Nem

bámultalak – szakadt ki belőle nem is látok semmit. Drew röhögése
visszhangzott a fürdőben. – Talán túl kicsi a farkad, Mattié.
Matt keze hirtelen Peter torkára szorult. – Nincs rajtam a szemüveg –
nyögte Peter, azért nem látok.

Matt a falnak lökve elengedte Petert, és kivonult a zuhanyozóból. Közben
leakasztotta Peter törülközőjét a kampóról, és ledobta a vizes kőre, az
összefolyónál felgyűlt tócsába.
Peter felvette, és magára tekerte úgy, ahogy volt, csöpögős-vizesen.
Minden más szintén vizes volt rajta, talán így nem tűnik fel senkinek, hogy
sír. Pedig mindenki bámulta.
Amikor Josie-val van, nem érez semmit – nem akarja megcsókolni, a kezét
megfogni vagy efféle. Ilyet persze a fiúk iránt sem érez, de hát az biztos,
hogy az ember vagy ilyen, vagy olyan. Olyan nincs, hogy egyik se…
A sarokszekrényéhez sietett, és azt látta, hogy Matt ott áll előtte. Peter
hunyorgott, hogy lássa, mit csinál Matt, de aztán hallotta is. Matt az ő
szemüvegét a szekrény szélére nyomta, és rácsapta a fémajtót. Az elgörbült
keret a kőre esett. – Na, most már nem is tudsz rám nézni – mondta Matt, s
azzal elvonult.
Peter letérdelt, megpróbálta összeszedni a törött üveget, közben
megvágta a kezét. Leült törökülésbe, a csurgó törülközővel a lába között, és
a szeméhez emelte a tenyerét. Így már tisztán látott.

Álmában Alex meztelenül sétált a város főutcáján. Bement a bankba, és
pénzt vett föl. – Tisztelt bírónő – mosolygott rá a pénztáros –, ugye, szép
napunk van ma?
Aztán bement a kávézóba, és tejeskávét rendelt. A pultnál a lila hajú lány
állt, aki az orrnyergén, szemöldökének vonalában viselt egy piercinget. Alex
mindig mondta Josie-nak, amikor az még kicsi volt, hogy ne bámulja a lányt
olyan feltűnően. – Kér hozzá teasüteményt, bírónő? – kérdezte a pultoslány.
Bement a könyvesboltba, a gyógyszertárba és a benzinkútra. Mindenütt
érezte, hogy az emberek megbámulják. Tudta, hogy mezítelen. Ők is tudták,
de senki sem szólalt meg, amíg a postára nem ért. A postán egy öregúr
dolgozott, aki talán már a lovas futárok idején is ott volt. Átnyújtott Alexnek
egy sorozat bélyeget, aztán tétován Alex kézfejére helyezte a tenyerét. –
Asszonyom, bátorkodom megjegyezni…
Alex ráemelte a tekintetét, és várt.

Az öregúr aggodalmas arcán elsimultak a ráncok. – Nagyon szép ez a
ruha, amit ma visel, bírónő.

A páciense sikoltozott, zokogott, Lacy már a folyosóról hallotta. Rohant a
kórterembe, ahogy csak tudott.
Kelly Gamboni huszonegy éves volt, árvaházban nevelkedett, és 79-es
volt az IQ-ja. A három középiskolás fiú, aki megerőszakolta, egy concordi
zárkában várt a tárgyalásra. Kelly egy katolikus szeretetotthonban lakott,
így az abortusz szóba sem jöhetett. Most viszont, hogy a harminchatodik
hétben volt, az intenzívre került, és orvosi javaslatra be kellett indítani a
szülést. Egy nővér állt az ágya mellett, és nem sok eredménnyel vigasztalta
Kellyt, aki egy mackót szorított magához. – Papa – nyüszítette, pedig az
apja már évekkel korábban meghalt. – Vigyél haza, papa. Papa, nagyon
fáj…! Bejött az orvos, Lacy nyomban letámadta.
– Hogy
– Nos,

merészelte…? Ő az én betegem!
behozták az intenzívre, és ezzel átkerült hozzám – vágott vissza az

orvos.
Lacy Kellyre nézett, aztán kiment a folyosóra. Nem tenne jót Kellynek, ha
az orra előtt veszekednének. – Azzal jött be, hogy két napja nedvesedik az
alsóneműje. A vizsgálat azt igazolta, hogy idő előtt megrepedt a
magzatburok – mondta az orvos. – Nem lázas, az ultrahang reaktív. Teljesen
ésszerű a beindítás. És alá is írta a beleegyező nyilatkozatot.
Lehet, hogy ésszerű, de nem a legjobb megoldás. A lány szellemileg
visszamaradott. Nem tudja jelenleg, hogy mi történik vele, halálra van
rémülve. Arról nem is beszélve, hogy fogalma sincs, mit írt alá. – Lacy
sarkon fordult. – Hívom a pszichót.
–

– Egy

frászt hívja – ragadta meg a karját az orvos.

– Engedjen

el azonnal!

Még akkor is ott ordítoztak egymással a folyosón, amikor megérkezett a
pszichiáter konzultáns. Egy olyan korú fiú állt Lacy előtt, aki nagyjából Joeyval tűnt egyívásúnak. – Ugye, viccel velem…? – sziszegte az orvos Lacy
felé, aki most először gondolta ugyanazt, mint az orvos.

Mindketten bementek a kórterembe a pszichiáter nyomában. Kelly
összegömbölyödve feküdt, és nyöszörgött. – Epidurális kéne neki motyogta
Lacy.
Nem biztonságos az epidurál, ha még csak kétcentire van tágulva –
vitatkozott az orvos.
–

– Nem

érdekel, szüksége van rá.

Kelly…? – szólította a lányt a pszichiáter, és Kelly arca elé guggolt. –
Tudja, mi az a császármetszés?
–

– Aha

– nyögte ki Kelly.

A pszichiáter felegyenesedett. – Képes az önrendelkezésre, hacsak
bíróság nem ítélkezik másképpen.
Lacynek elnyílt a szája. – Ennyi…?
Még hat másik esethez hívtak – mondta élesen a pszichiáter. – Ez van,
sajnálom, ha csalódást okoztam magának.
–

Lacy utánakiabált: – Nem nekem okozott csalódást…! – Leroskadt Kelly
mellé, és megszorította a kezét. – Oké, minden rendben lesz, én vigyázok
rád. – Lacy elmormolt egy imát, hogy bárki legyen is rá képes, de próbálja
megmozgatni a hegyeket, és meglágyítani a férfiak kőszívét. Aztán felnézett
az orvosra. – Az alaptörvény: „Ne árts…” – mondta halkan.
Az orvos megcsippentette az orrnyergét. – Adok neki egy epidurált –
sóhajtott fel. Lacy is fújt egyet; eddig nem is vette észre, hogy visszafojtotta
a lélegzetét.

Josie semmire sem vágyott kevésbé, mint hogy az anyjával vacsorázzon
egy étteremben. Most eltölthet vagy három órát azzal, hogy nézi, miképp
hajbókolnak a pincérek, a séf meg a vendégek is az anyja előtt. Végül is az
ő, Josie születésnapjáról van szó, úgyhogy nem értette, miért nem lehet
rendelni a kínaiból egy menüt és kivenni egy videót a tékából, amit sokkal
jobban szeretett volna. Az anyja azonban amellett kardoskodott, hogy nem
lenne igazi a születésnap, ha otthon rostokolnának. Ezért tessék, most itt
van, és követheti az anyját, mintha uszály lenne a ruháján.
Josie számolta: volt négy „Jaj, de örülök, hogy látom, kedves bírónő”,

három „Ahogy óhajtja, bírónő”, kettő „Megtisztel, bírónő”, és egy „Öné a
legjobb asztalunk, bírónő”. Josie néha olvasott ezt-azt híres emberekről a
People magazinban, akiket a cégek kényeztettek táskákkal, cipőkkel és
ingyenjegyekkel egy-egy Broadway-bemutatóra vagy a Yankee Stadionba.
Ha jól meggondolja, az anyja tulajdonképpen híresség itt, Sterling
városkában.
El sem hiszem – mondta az anyja –, hogy már egy tizenkét éves lány
anyja vagyok.
–

És akkor nekem most erre azt kéne mondanom, hogy te már
csodagyerekkorodban kezdted…?
–

Az anyja nevetett. – Hát, valahogy úgy…
– Három

és fél év múlva már kocsit fogok vezetni – jelentette ki Josie.

Anyja nekikoccantotta villáját a tányérnak. – Hát, egyszer azt is
megérjük…
A pincér odajött az asztalukhoz, és lerakott Josie anyja elé egy tányérka
kaviárt. – Bírónő, a séf tisztelteti, és ezt a kis előételt küldi önnek…
– Na,

ez aztán a durranás! Mi ez, haltojás…?

Josie! – Az anyja mereven a pincérre mosolygott. – Kérem, köszönje
meg a nevemben.
–

Josie magán érezte az anyja pillantását, miközben felvett egy villányit az
ételből. – Na, mi az? – szólalt meg kihívóan.
Hát csak az, hogy úgy viselkedsz, mint egy elkényeztetett, komisz
kölyök.
–

Miért? Mert nem bírom, ha halembriókat dugnak az orrom alá? Te se
eszed meg! Én legalább őszinte vagyok.
–

Én meg tapintatos – mondta az anyja. – Nem gondolod, hogy a pincér
majd megjegyzi a séfnek, hogy Cormier bírónő lánya szép kis firma…?
–

– És…?

Érdekel az engem?

Engem viszont érdekel. Amit te művelsz, az rám is visszahat, nekem
pedig vigyáznom kell a hírnevemre.
–

– Hogy?

Úgy, hogy hagyod magad fényesre nyalni?

Úgy, hogy úgy viselkedem a tárgyalóteremben is, és azon kívül is, hogy
senki se mondhasson rám egy rossz szót sem.
–

Josie féloldalra billentette a fejét. – És mi van, ha valami rosszat csinálok?
– Rosszat?
– Hát,

Mennyire rosszat?

mondjuk füvet szívok tromfolt Josie.

Az anyja megdermedt. – Van valami, amit el akarsz mondani nekem, Josie?
– Jaj,

mama, nem azt mondtam, hogy megtettem. Csak tételezzük fel…

Mert tudod, ugye, most, hogy már felső tagozatos vagy, mindenféle
gyerekekkel találkozhatsz, akik veszélyes dolgokat művelnek… Vagy csak
butaságokat, és… és remélem, hogy neked…
–

– …van

annyi eszed és akaraterőd, hogy ellenállsz – fejezte be Josie
éneklő hangsúllyal. – Na ja, tudom. De mégis, mi lenne, mama, ha… Ha
egyszer hazajönnél, és ott találnál engem a nappaliban totál beszívva? Akkor
feldobnál?
– Hogy

érted ezt…?

Hát úgy, hogy hívnád-e a rendőröket. És odaadnád-e a kezükbe az
anyagom. – Josie vigyorgott. – Mit anya odanyom…
–

– Nem

– jelentette ki az anyja. – Nem jelentenélek fel.

Josie, amikor kisebb volt, azt hitte, majd egyszer olyan lesz, mint az anyja:
finoman törékeny, sötét hajú, szürke szemű. A vonásaiban nagyon is ott volt
az anyja, legalábbis a részleteket tekintve, de ahogy nőtt, egyre jobban
kiütközött rajta valaki más – akivel még sohasem találkozott. Az apja.
Sokat gondolt arra, hogy vajon az apja ugyanúgy egy szempillantás alatt
megjegyez-e mindent, mint ő, és ha becsukja a szemét, látja-e maga előtt az
oldalt, amit elolvasott. És vajon szokott-e ő is hamisan énekelni, és szereti-e
a borzongatós filmeket? És vajon neki is olyan egyenes szemöldöke van-e,
annyira más, mint az anyja szép ívei.
És vajon…?

És ha nem jelentesz, mert a lányod vagyok – firtatta Josie –, akkor az
nem szabálytalanság?
–

Akkor szülőként cselekednék, és nem bíróként. – Alex átnyúlt az
asztalon, és a tenyerét a lánya kézfejére tette, ami furcsa volt Josie-nak. Az
anyja nem volt az a simizős érzelgős típus. – Josie, bármikor, bármivel
odajöhetsz hozzám, ugye, tudod? Ha beszélni akarsz valamiről, akkor állok
elébe. Nem fogsz jogi kalamajkába keveredni, azt én garantálom, bármit
mondasz is el nekem. Se akkor, ha rólad van szó, se akkor, ha a barátaidról.
–

Ami azt illeti, Josie-nak barátból nem volt túl sok. Volt Peter, akit azóta
ismert, hogy az eszét tudta, és bár Peter már nem járt át hozzájuk, és Josie
se Peterekhez, azért még együtt lötyögtek a suliban, és hát Peterről bármi
mást könnyebben el lehetett képzelni, mint azt, hogy bármi törvénytelent
csinál. Josie tudta, hogy sok lány azért nem barátkozik vele, mert ő mindig
Peterrel van, de bebeszélte magának, hogy ez csöppet sem számít. Nem is
nagyon akart olyanokkal vegyülni, akiket csak az érdekel, hogy mi történt a
sorozatokban, meg hogy elverjék a plázában a bébicsőszködésből
összegyűlt pénzüket. Ezek néha olyan műanyagnak tűntek Josie szemében,
hogy el is képzelte, mi lenne, ha megbökné őket – talán szétdurrannának,
mint egy lufi…
Mit számít, hogy ő meg Peter nem népszerűek? Már annyit mondogatta
ezt Peternek, hogy kezdte maga is elhinni. Josie elhúzta a kezét, és mély
érdeklődést kezdett a spárgakrémlevese iránt tanúsítani. Egyetlen dolog volt
a spárgában, amit ő és Peter egyaránt díjazott. Egyszer végeztek egy
kísérletet, hogy vajon mennyit kell megenni belőle, hogy az ember érezze a
szagát a pisijén. Nos, a hatásos mennyiség – szerencsére – nem volt több,
mint két falat.
– Jó,
–A

most pihentesd kicsit a bírói hangodat – mondta Josie.

micsodámat?

A bírói hangodat. Ezt használod, ha telefonálsz. Vagy amikor másokkal
vagyunk. Mint most.
–

Az anyja ledermedt. – Hát ez őrület… Ugyanazon a hangon beszélek,
mint…
A pincér úgy siklott oda hozzájuk, mintha görkori lenne a lábán. –
Elnézést, nem akartam zavarni… Minden a tetszésére van, bírónő?

Az anyja szemrebbenés nélkül pillantott fel a pincérre. – Minden a lehető
legjobb – mondta, és addig mosolygott, míg a pincér el nem ment. Aztán
Josie-hoz fordult. – Mindig ugyanezen a hangon beszélek.
Josie ránézett, majd a távolodó pincér hátát nézte. – Talán tényleg így is
van.

Derek Markowitz volt a focicsapat másik tagja, aki Peterhez hasonlóan
valahol egészen másutt szeretett volna lenni. Akkor ismerkedtek meg,
amikor együtt ültek a kispadon a North Haverhill elleni egyik meccs során. –
Téged ki kényszerít ide? – kérdezte Derek, és Peter megmondta, hogy az
anyja. – Én is az anyám miatt vagyok itt – ismerte be Derek. – Dietetikus, és
a fittség a mániája.
Peter a vacsoránál azt mondta a szüleinek, hogy az edzés remekül ment.
Olyasmikről mesélt, amiknek tanúja volt a pályán. Efféle kunsztokat ő
képtelen lett volna végrehajtani. Elég jól adta elő, s ilyenkor az anyja Joey-ra
pillantva efféléket mondott: – Lám, nem csak egy jó sportoló van a
családban… – Amikor eljött a család a meccsre szurkolni, azt látták, hogy
Peter sohasem állhat be – állítólag azért, mert a Mester csak a kedvenceit
játszatja. S ez voltaképpen igaz is volt.
Peterhez hasonlóan Derek is masszívan a világ legrosszabb játékosai
közé tartozott. Annyira szőke volt és fehérbőrű, hogy az erek látszottak a
bőre alatt, mint egy térkép, és a szemöldöke se nagyon látszott. Így már
ketten ültek minden meccsen a kispadon. Peter kedvelte Dereket, mert
mindig becsempészte a csokiszeleteket az edzésre, és amikor a Mester nem
nézett feléje, betermelte. Ezenfelül jól mesélt viccet. Például ezt: Mi lehet
annál jobb, mint szögbelövővel felnyomni Drew Girardot a falra? Hát letépni
onnan!
Ez addig ment, hogy Peter már szinte várta az edzéseket, hogy hallhassa
Derek aznapi szövegeit. Persze rögtön aggódni is kezdett emiatt – mi van,
ha nem a szövegei miatt kedveli Dereket, hanem azért, mert homokosként
vonzódik hozzá? Ha ez eszébe jutott, egy kicsit távolabb húzódott Derektől,
vagy megfogadta, hogy egész edzés alatt rá se néz, nehogy a másik
félreértse.
Egy péntek délután ücsörögtek éppen a kispadon, és nézték, ahogy a
többiek a Rivendell csapatával játszanak. A Sterling volt magasan az esélyes

– csukott szemmel is szarrá kellett verniük a másik csapatot –, ez persze
nem jelentette azt, hogy az edző játékba küldte volna akár Petert, akár
Dereket, hogy legalább ez egyszer pályán legyenek a félév során. Az utolsó
percekben jártak, s az eredmény elég megalázó volt az ellenfél számára:
Sterling 24, Rivendell 2. Derek épp elsütötte legújabb viccét, mikor a
meccset lefújták, és az edző gratulált minden játékosnak.
– Jössz?

– állt föl Derek a kispadról.

Megvárlak itt – mondta Peter, s ahogy lehajolt, hogy újrakösse az
edzőcipőjét, egy pár női cipőt látott maga előtt. Ráismert, mert általában
ebbe szokott belebotlani otthon, az előszobában.
–

– Szia,

kicsim – mosolygott le rá az anyja.

Peter majdnem lenyelte a nyelvét keresztben. Van-e még egy felső
tagozatos az iskolában, akiért lejön a mamája a pályára, mintha csak óvodás
lenne, és még a kezét is meg kéne fogni, mielőtt átmenne a zebrán?
– Peter,

egy percet várj, légy szíves – mondta az anyja.

Peter felpillantva látta, hogy az egész csapat még ott lődörög, senki se
ment be a zuhanyozóba. Tanúi akartak lenni az ő legújabb
megaláztatásának. Amikor már azt hitte, ennél rosszabb nem is lehetne, az
anyja egyenesen odamasírozott az edzőhöz. – Yarbrowski mester –
szólította meg a férfit. – Beszélhetnénk egy szót?
Hát valaki öljön meg, de rögtön, gondolta Peter.
Peter mamája vagyok, és szeretném megtudni, hogy a fiamat miért nem
játszatja a meccseken.
–

Ez csapatmunka, Mrs. Houghton, én éppenséggel megadom Peternek a
lehetőséget, hogy felzárkózzon, és felvegye a fordulatszá…
–

Már letelt a szezon fele, és az én fiamnak éppen annyi joga van focizni,
mint a többieknek.
–

Mama… – próbált Peter közbelépni, és közben arra gondolt, hogy
bárcsak megnyílna a föld New Hampshire alatt, és elnyelné az anyját, még
mielőtt befejezné a mondatot. – Hagyd ezt abba.
–

– Peter,

hagyjál. Ne aggódj, tudom, mit teszek.

Az edző megdörgölte az arcát. – Beteszem Petert a csapatba a hétfői
meccsen, de nem lesz nagyon szép a dolog…
Nem is kell szépnek lennie, csak jó mulatság legyen. – Lacy megfordult,
és ártatlanul a fiára mosolygott. – Rendben?
–

Peter szinte nem is hallotta, mit mond. A szégyen úgy égette, mint a forró
vas. A füle zúgott, és ebbe a zúgásba néha belevegyült a csapat zsivaja. Az
anyja leguggolt elé. Peter sohasem értette, hogy lehet valakit egyszerre
szeretni és gyűlölni, de most már kezdte kapiskálni a dolgot. – Amint meglát
majd téged ott kint, a pályán, onnantól kezdve a kezdőcsapathoz, tartozol. –
Az anyja megveregette a térdét. – Kint várlak a parkolóban.
A többiek röhögtek, ahogy Peter elosont mellettük. – Mami kicsi fiacskája
– gúnyolódtak. – Mindent ő harcol ki neked, Homó?
Az öltözőben Peter lezuttyant a padra, és levette a cipőjét. Az egyik
zoknija kilyukadt, s most ezt a lyukat tanulmányozta elmélyülten, mintha
érdekelné, pedig csak küzdött magával, nehogy sírva fakadjon.
Majdnem ugrott egyet ijedtében, mert valaki leült melléje. – Peter –
mondta Derek. – Jól vagy?
Peter igent akart mondani, de a gombóc a torkában valahogy nem
engedte felszínre a hazugságot.
– Tudod,

mi a különbség egy sündisznó és a focicsapat között?

Peter megrázta a fejét.
Hát az, hogy a sündisznónak csak kívül szúr – vigyorgott Derek. –
Hétfőn találkozunk.
–

Courtney Ignatio spagettipántos csaj volt. Legalábbis Josie jobb híján ezt
a kifejezést találta ki az olyan lányok jellemzésére, akiknek a dereka-hasa
mindig kint volt, és szexis nyávogós számokra léptek fel az iskolai bulikon.
Courtney volt az első hetedikes, aki mobiltelefont kapott a szüleitől:
rózsaszín volt, és olykor órák alatt is megszólalt, de a tanárok sosem
haragudtak meg rá.
Amikor Josie Courtney-vel került párba, hogy elkészítsék az amerikai
függetlenségi háború időrendi táblázatát, Josie nem volt boldog – biztosra

vette, hogy majd neki jut a munka oroszlánrésze. Amikor Courtney áthívta
magukhoz, hogy együtt dolgozzanak, Alex közölte a lányával, hogy ha nem
megy el, akkor aztán egészen biztosan rá hárul majd minden. Így esett, hogy
Josie most Courtney ágyán üldögélt, csokoládés kekszet majszolt, és
megpróbálta sorrendbe rakni a kártyákra jegyzetelt vázlatokat.
– Na

mi van? – állt meg Courtney Josie előtt csípőre tett kézzel.

– Hogyhogy
– Miért

mi van…?

vágsz olyan fura képet?

Josie vállat vont. – Talán a szobád… Egészen más, mint az enyém.
Courtney körbepillantott, mintha most nézné meg először a saját szobáját.
– Hogy más?
A szőnyeg erős bíborszínű volt, és a gyöngyös lámpák buráját
selyemsálak fedték, hogy hangulatosabbak legyenek. Az egyik fiókos
szekrény tetejét beborították a sminkkészletek. Az ajtó hátlapján egy nagy
Johnny Depp-poszter függött, a polcon pedig a legmodernebb hi-fi
terpeszkedett. Courtney-nek saját DVD-lejátszója is volt.
Josie szobája ehhez képest maga volt a spártai egyszerűség. Volt egy
könyvespolca, egy íróasztala, egy ruhásszekrénye meg egy ágya, amit
nagymamás-öreges kézimunka fedett, legalábbis Courtney selyemszatén
ágytakarójához képest olyannak hatott. Ha Josie szobájának egyáltalán volt
valamilyen stílusa, hát leginkább talán az első amerikai telepesek otthonait
idézte.
– Hát

csak más – felelte Josie.

A mamám lakberendező. Szerinte minden tinédzserlány ilyen szobáról
álmodik.
–

– Te

is?

Courtney megvonta a vállát. – Hát, szerintem kicsit olyan, mint egy kupi,
de hát nem akarom elrontani a szórakozását. Na, leszaladok a dossziémért,
aztán kezdhetjük…
Courtney kiment, és Josie azon kapta magát, hogy saját magát bámulja a
tükörben. Valami odavonzotta a fiókos szekrényhez, sokféle smink volt rajta.

Felvette, megnézegette a különféle, számára teljesen ismeretlen kencéket és
üvegcséket. Az anyja nagy néha sminkelte csak ki magát, talán csak egy kis
rúzst kent magára, és kész. Josie felemelt egy szempillaspirált, kicsavarta a
kupakot, és ujjhegyét végigfuttatta a kis fekete kefe szőrén. Aztán
beleszagolt az egyik parfümösüvegbe.
Félszemmel a tükörbe sandítva figyelte a lányt, aki olyan volt, mint ő, és
most egy rúzst vett a kezébe („Szuperszexi!” – ez volt a márkaneve), és az
arcára kent belőle egy kicsit. Az arca mintha megelevenedett volna tőle.
Tényleg ilyen könnyű valaki mássá válni?!
– Hát

te mit csinálsz?

Josie önkéntelenül ugrott egyet Courtney hangja hallatán. Látta a
tükörben, ahogy Courtney közeledik, mögéje lép, és kiveszi a kezéből a
rúzst.
– Bocs…

ne haragudj – motyogta Josie.

Meglepetésére Courtney Ignatio csak vigyorgott. – Meg kell mondjam,
hogy jól áll…

Joey jobb jegyeket kapott az iskolában, és sokkal jobban sportolt, mint az
öccse. Viccesebb és szórakoztatóbb volt, és több józan ész szorult belé.
Viszonylag jól rajzolt, nem csak egyenes vonalakat, és ha összejövetel volt,
a gyerekek valahogy mindig köréje gyűltek. Csak egyetlen dolog akadt,
legalábbis Peter szerint, amire Joey képtelen volt: ki nem állhatta a vér
látványát.
Amikor Joey hétéves volt, a legjobb barátja átrepült a bicikli kormánya
fölött, felrepedt a fejbőre, mire nem az a gyerek, hanem Joey ájult el. Ha
műtétet mutattak a televízióban, Joey kiment a szobából. Emiatt sosem
ment el vadászni az apjával, bár Lewis megígérte a fiainak, hogy ha
betöltötték a tizenkettőt, mehetnek vele, megtanítja őket lőni.
Peter mintha csak erre a hétvégére várt volna az egész ősz folyamán.
Összeolvasott már mindent a fegyverről, amit az apja a kezébe
szándékozott adni – egy régebbi típusú Winchester 94-es volt, amelyet az
apja azelőtt használt, hogy beszerzett volna egy korszerűbb Remington 721
30.06-ost az őzvadászatra. Hajnali fél ötkor Peter az örömtől bénultan állt

kezében a gondosan biztosított fegyverrel. Az apja nyomában lopódzott az
erdőben, lehelete jól látszott a hidegben.
Havazott éjjel, és ezért a körülmények tökéletesnek számítottak az
őzvadászathoz. Tegnap kijöttek a friss nyomokat megfigyelni – a fakéreg ittott sérült volt, ahol az őzbak többször is ledörgölte az agancsával a területét
jelölendő. Most már csak oda kell találniuk, meglelni a friss nyomokat, mert
az elárulja, hogy a bak járt-e már ma erre.
A világ egészen más, amikor senki sem népesíti be. Peter megpróbált az
apja lábnyomaiba lépni, és közben azt játszotta, hogy ők ketten bevetésre
készülő katonák, gerillaharcosok. Most már bármelyik pillanatban rájuk
törhet az ellenség, és akkor meglepetésében netán ő is elsüti a puskáját.
– Peter

– súgta hátra az apja a válla fölött. – Tartsd felfelé a fegyvert!

Elérték azt a kis facsoportot, ahol a kidörzsölt fakérget látták. Egészen
friss volt a nyom: a fa belsejéből fehér szálak lógtak, rajtuk kívülről
halványzöld kéregdarabok. Peter lenézett a lába elé. Három vonalban
haladtak a nyomok – az egyik sokkal nagyobb volt, mint a másik kettő.
–

Ma már átment itt a bak – mormolta Peter apja. – A suták nyomában
járhat. – Az őzbakok párzás idején óvatlanok, annyira csak a nőstényekre
figyelnek, hogy nem kerülik eléggé a rájuk vadászó embert.
–

Peter és az apja csöndben lopakodott előre. A nyomok a mocsár
irányában haladtak. Az apja hirtelen kinyújtotta rézsút a karját, jelezvén,
hogy „állj”. Peter két őzet vett észre előttük – nőstényeket: az egyik
idősebb, a másik fiatal, egyéves. Az apja hátrafordult, és némán formálta a
szavakat: – Ne mozogj!
Amikor a bak előlépett a fák mögül, Peter visszafojtotta a lélegzetét.
Testes volt, fenséges. Vastag nyaka büszkén tartotta hatágú agancsát.
Peter apja alig láthatóan biccentett a fegyver felé: gyerünk…
Peter kapkodva megemelte, és célra tartotta a puskát, amely mintha
hirtelen tíz kilóval nehezebb lett volna. A vállához szorította, és a
célkeresztbe hozta az őzbakot. A szíve olyan vadul vert, hogy a puska
mozgott reszkető kezében.
Úgy hallotta apja korábbi szavait, mintha most suttogná felé: „A combja
tövébe célozz! Ha eltalálod a szívét, rögtön vége. Ha elhibázod, akkor még

beletrafálhatsz a tüdőbe, ilyenkor fut még vagy száz métert, és aztán esik
össze.
Az őzbak feléje fordult, és a szeme megállapodott Peter arcán.
Peter meghúzta a ravaszt – és mellélőtt.
Szándékosan.
A három őz egyszerre mozdult: lekushadt, mert nem tudta, merről jön a
veszély. Peter agyába villant, hogy vajon az apja észrevette-e, hogy
szándékosan lőtt mellé, vagy csak azt gondolja, hogy rossz lövő, mikor az
apja fegyvere is eldörrent. A suták elvágtattak, a bak összerogyott.
Peter fölé állt, és nézte, ahogy a vér lüktetve folyik ki a szívéből. – Nem
akartam elorozni a zsákmányodat – szólalt meg az apja –, de amíg
újratöltesz, ez árkon-bokron túl lett volna.
Semmi baj – mondta Peter, és nem tudta levenni a szemét az őzről.
Aztán félrefordulva belehányt egy bokorba.
–

Hallotta, hogy az apja csinál valamit a háta mögött, de nem fordult meg,
inkább egy hófoltot bámult, ami már olvadni kezdett. Aztán hallotta az apja
lépteit. Peter érezte a vérszagot: a kezéről áradt, és eltöltötte a
csalódottság érzete.
Az apja megveregette a vállát. – Na, majd legközelebb – sóhajtotta.

Dolores Keating januárban jött át az iskolájukba. Az a fajta gyerek volt,
akit nemigen vesznek észre – sem nem túl szép, sem nem csúnya, nem is
bajkeverő. Peter előtt ült a franciaórán, feje tetején összefogott lófarka le-föl
hintázott, ahogy a francia igéket ragozta hangosan.
Egy nap, amint Peter éppen azon igyekezett, hogy bele ne aludjon a
Madame kántálásába, aki éppen az avoir igét ragozta, észrevette, hogy
Dolores egy tintapacában ücsörög. Peter arra gondolt, hogy ez elég muris,
mivel Dolores fehér nadrágban van. Aztán rájött, hogy nem tinta.
Doloresnek megjött! – kiáltott fel meglepetésében. Náluk, ahol csak az
anyjuk volt az egyetlen nő, a menstruáció a nőket övező nagy misztériumok
egyikeként szerepelt gondolkodásuk férfihorizontján. Mint az, hogy miképp
–

tudják kifesteni a szemüket anélkül, hogy kiszúrnák, vagy hogy a csudába
tudják bekapcsolni a hátukon a melltartót, mikor nem is látnak oda.
Az osztályban mindenki odafordult, és Dolores éppen olyan vérvörös lett,
mint a folt a nadrágján. A Madame kiterelte őt a folyosóra azzal, hogy
keresse fel az iskolai nővért. A Peter előtti széken egy kis vérfolt látszott. A
Madame hívta a gondnokot, de addigra az osztályban már vadul ment a
szöveg arról, hogy mennyi vér is folyt ki, és hogy Dolores most már azok
közé tartozik, akikről tudni lehet, hogy „nagyok”.
Dolores véres lett, Dolores, vérző seb… – mondta Peter a mellette
ülőnek, akinek felcsillant a szeme. A kántálás körbement az osztályon.
„Dolores véres lett, Dolores, vérző seb…” Peter elkapta Josie pillantását –
Josie újabban festette magát. Ő is együtt mondta a rigmust a többiekkel.
–

Az együvé tartozás érzése kábító volt, mint a hélium a lufiban. Peter
mellkasát valami feszítette, mintha megnőne belül. Ő kezdte ezt az egészet
– azzal, hogy vonalat húzott Dolores köré, ő maga bekerült egy belső körbe.
Ebédnél Josie mellett ült, amikor Drew Girard és Matt Royston odajöttek
tálcával a kezükben. Halljuk, hogy te láttad, hogy volt – mondta Drew, és
leültek, hogy meghallgassák a részleteket. Peter elkezdte kicsit színezni a
történetet – a kis vérfolt egész tócsává nőtt, s a lány nadrágján a folt is
hatalmas arányokat öltött. Matték odaintették a haverjaikat is, akik közül
egynéhányan a focicsapatba tartoztak, mégsem beszéltek még Peterrel
soha egy szót sem. –Meséld el nekik is, ez nagyon király – mondta Matt, és
úgy mosolygott Peterre, mintha közéjük tartozna.
Dolores egy darabig nem jött iskolába. Peter tudta, hogy az sem
számítana, ha mondjuk egy hónapra vagy még hosszabb időre kimaradna. A
hatodikosok memóriája ugyanis jobb, mint az acélcsapda – Dolores már
mindörökre az a lány marad a szemükben, aki a franciaórán kezdett
menstruálni, és összevérezte a széket.
Aznap reggel, amikor újra bejött az iskolába, Dolores alig szállt le a
buszról, máris Mattbe és Drew-ba ütközött. – Ahhoz képest, hogy már nő
vagy – jelentették ki, jól megnyomva a „nő” szót –, semmi melled nincs! – A
lány elviharzott mellettük, és Peter nem is látta őt egészen a franciaóráig.
Valaki kitalálta – Peter nem tudta, ki volt az értelmi szerző –, arra
alapozva, hogy a Madame mindig elkésik az óráról, mert az iskola másik

végéből kell átjönnie. Azt fundálták ki, hogy csengetés előtt mindenki szép
sorban odamegy Dolores asztalához, és átad neki egy tampont, amit
Courtney Ignatio oszt szét az anyjától elcsórt dobozból.
Drew volt az első. Lerakta a tampont a lány elé, és megjegyezte: – Azt
hiszem, te ejtetted le – hat tamponnal később a csöngő még mindig nem
szólalt meg, és a Madame-nak sem volt se híre, se hamva. Peter is
odalépett a lányhoz, és már emelte a kezét, hogy összezárt markából kiejtse
a tampont, mikor meglátta, hogy Dolores sír.
Nem zokogott hangosan, alig látszott a könny az arcán. De ahogy Peter
ott állt, hirtelen ráébredt, hogy ez milyen érzés lehet – hogy milyen ez a
másik oldalról, ahol eddig ő is állt, amikor ő volt az, akit kínoztak éppen.
Peter összemorzsolta a tampont a markában. – Állj – mondta halkan, és
hátrafordult a mögötte állóhoz, aki a sorára várt, hogy ő is megalázhassa
Dolorest. – Most már elég.
– Mi

a gáz. Homo? – szólalt meg Drew.

– Ez

már nem vicces.

Talán soha nem is volt az… Csak annyi volt benne a jó, hogy nem őt
pécézték ki.
A mögötte álló fiú félrelökte Petert, és kiejtette a tampont a kezéből éppen
Dolores fejére, ahonnan leesve begurult Peter széke alá. Josie következett.
Josie Doloresre nézett, aztán Peterre. – Ne… – motyogta Peter.
Josie összeszorította a száját, és legurította a tampont széttárt
tenyeréből Dolores asztalára. – Hoppá – mondta, mire Matt Royston
felnevetett. Josie mellé húzódott.
Peter várt. Bár Josie meg ő pár hete már nem voltak együtt egy pillanatra
se, Peter tudta, mit csinál a lány iskola után: általában Courtney-vel és
udvartartásával bemegy a belvárosba jegesteázni, aztán a kirakatokat
bámulják. Néha követte őket jókora távolságból, és úgy nézte Josie t, ahogy
az ember egy pillangót figyel, akit kukackorából ismer. Azon törte a fejét,
hogy a pokolba lehet ennyire megváltozni, és ilyen hirtelen.
Megvárta, amíg Josie elköszön a többi lánytól, és elindul haza. Mikor
utolérte, és megfogta a karját, Josie felsikított.

– Szent

ég! – mondta. – Peter, halálra rémítettél!

Peter már előzőleg alaposan végiggondolta, hogy mit fog mondani, mert
nem mindig jöttek elő belőle könnyen a szavak, és tudta, hogy másoknál
jobban be kell gyakorolnia és végiggondolnia, mit akar mondani, mielőtt
megszólalna. Most azonban, hogy Josie ilyen közel van hozzá, és annak
tudatában, mi minden történt az utóbbi időben, minden kérdése úgy
hangzana, mintha saját magát ütné pofon. – Nem is szólalt meg, csak
lerogyott a járdaszegélyre, és beletúrt a hajába. – Miért?– nyögte ki végül.
Josie leült mellé, térdén összefonta két karját. – Nem azért csinálom, hogy
téged bántsalak.
– Annyira
– Nem

nem te vagy az ott, velük…

úgy vagyok velük, mint veled szoktam – felelte Josie.

– Ahogy

mondtam: az nem te vagy. Csak valami hamisítvány.

– Különféle

valóságok vannak…

Peter felhorkant: – Ha ezt tanulod azoktól az idiótáktól, akkor kár volt…
Ez baromság.
Nem tanulok tőlük semmit – magyarázta Josie. – Azért vagyok velük,
mert kedvelem őket. Jól érzem magam velük, jól szórakozom, és ha velük
vagyok… – Josie elhallgatott.
–

– Akkor

mi van? – nógatta Peter.

Josie Peter szemébe nézett. – Amikor velük vagyok, akkor az emberek
szeretnek…
Peter már belátta, hogy a változás tényleg lehet villámgyors: egy
másodperccel ezelőtt még meg tudta volna ölni Josie-t mérgében, most már
inkább lenne öngyilkos.
Nem hagyom, hogy kigúnyoljanak többé – ígérte Josie. – Ez azért némi
vigasz, nem?
–

Peter nem felelt. Most nem róla van szó.
– De

én… Most nem tudom veled tölteni az időmet egyelőre.

Peter felemelte a fejét, és ránézett.
– Nem

tudsz…?

Josie felállt, és hátrált egy kicsit. – Majd találkozunk, Peter – mondta, és
elment. Örökre.

Az ember érzi, ha bámulják – olyan, mint amikor a beton ontja magából a
forróságot nyáron, vagy mintha megböknék egy bottal a hátadat. A suttogást
még csak hallanod sem kell, máris tudod, hogy rólad beszélnek.
Sokszor álltam a fürdőszoba tükör előtt, hogy lássam, mit bámulnak rajtam
annyira. Hogy miért fordulnak meg utánam. Hogy tudjam, mi az, ami annyira
más bennem. Először nem jöttem rá, mert csak azt láttam, hogy hát én
vagyok ott, nincs semmi különös…
Aztán egy nap, amikor megint a tükörbe néztem, megértettem. A saját
szememet láttam, és utáltam magam – talán éppen ugyanannyira, mint a
többiek, mind.
Ettől a naptól fogva, kezdtem hinni benne, hogy talán igazuk is van.

Tíz nappal később
Josie megvárta, amíg a televízió elhallgat anyja hálószobájában, aztán az
oldalára fordult, és nézte, ahogy a számok peregnek a digitális órán. Amikor
hajnali két óra lett, úgy döntött, most már nyugodtan felkelhet, és ledobta
magáról a takarót.
Tudta, hogy kell zajtalanul lelopódzni a földszintre. Már párszor megtette,
amikor Matt-tel találkoztak a hátsó udvarban. Egy éjszaka Matt fél kettőkor
küldött neki üzenetet, hogy „MOST”. Josie pizsamában osont ki, és egy
pillanatra, amikor Matt hozzáért, azt gondolta, hogy köddé fog válni a fiú
kezei között.
Csak egyetlen nyikorgós lépcsőfok volt, Josie pontosan tudta, hogy
melyik, és átlépett rajta. Odalent a nappaliban áttúrta a DVD-s dobozt. Azt
az egyet kereste, amelyiket csak úgy hajlandó megnézni, hogy senki rajta ne
kaphassa. Bekapcsolta a tévét, és annyira lehalkította, hogy teljesen a
képernyőre kellett tapadnia.
Először Courtney tűnt fel a filmen. A kamera felé tartotta a tenyerét, hogy
ne filmezhessék le, de közben nevetett; hosszú haja selyemfüggönyként
hullott az arca elé. Brady Pryce hangját lehetett közben hallani: „Mutass
valami dögöset a Vad csajok című műsorunkba, Court!” A kép életlenné vált
egy pillanatra, aztán a kamera ráközelített egy születésnapi tortára. „Boldog
édes tizenhatot, Josie!” – állt rajta. Aztán egy gyors pásztázás az éneklő
arcokon, akik között Haley Weaver is ott volt.
Josie kimerevítette a képet: Courtney, Haley, Maddie, John, Drew…
Mindegyikük homlokához odaérintette az ujja hegyét, mindannyiszor apró
szikrát csiholva a képernyőből.
A születésnapi bulija a Storrs tónál volt, ahol hússütős pikniket rendeztek.
Volt hamburger, hot dog és sült kukorica. Elfelejtettek ketchupot vinni,
valakinek vissza kellett mennie a városba. Courtney üdvözlőkártyáján az
aláírás mellett ez volt: LB, vagyis a Legjobb Barát. Josie tudta, de nem
zavarta, hogy egy hónappal korábban Maddie ugyanilyen kártyát kapott
Courtney-től.
Mikor Josie újra elindította a filmet, és látta a saját arcát, már sírt. Tudta,
mi következik, erre a részre jól emlékezett. A kamera visszazoomolt, és

bejött a képbe Matt. Josie az ölében ült, Matt átkarolta. Nem volt rajta ing,
Josie emlékezett bőrének melegére, ahogy összesimultak.
Hogy lehet, hogy valaki az egyik pillanatban még tele van élettel, aztán
hirtelen minden megáll – nem csak a szív és a tüdő, de annak is vége, ahogy
a száj mosolyra húzódik (féloldalasan…), megszűnik a hang, és elenyészik a
mozdulat, ahogy valaki beletúr a hajába matektanulás közben.
Nem élhetek nélküled – mondogatta Matt. Most már erre nem is kerülhet
sor, ébredt rá Josie.
A sírást nem tudta abbahagyni, ezért Josie az öklét tömte a szájába,
nehogy zajt csapjon. Úgy nézte Mattet a képernyőn, mintha egy sosem
látott állatfajt tanulmányozna, és az volna a feladata, hogy később minden
részletet pontosan elmondjon másoknak. Matt keze Josie meztelen hasán
kalandozott, aztán a bikinifelsője szélét birizgálta. Josie nézte önmagát,
ahogy elvörösödve odébb löki Matt kezét. – Nem itt, és nem most – mondta
fura hangon, mert az ember hangja mindig fura, ha visszahallgatja.
– Hát

akkor menjünk máshová – indítványozta Matt.

Josie a pizsamafelsője alá nyúlt, és hüvelykujjával úgy simította magát
végig a melle ívéig, mintha Matt keze volna az.
Matt adott neki egy arany nyakláncot akkor, amit azóta sem vett le
egyszer sem, pedig hat hónap telt el azóta. Josie már a filmen is ezt viselte.
Emlékezett rá, hogy amikor Matt rákapcsolta a nyakára, és megnézte magát
a tükörben, látta a medálon Matt ujjlenyomatát. Ezt olyan bensőségesnek
érezte, hogy pár napig nagyon ügyelt rá, nehogy eltűnjön.
Aznap, amikor ő és Matt a hátsó udvaron találkoztak a holdfényben. Matt
nevetett az állatfigurás pizsamáján. – És mit csináltál éppen, amikor küldtem
neked az sms-t? – kérdezte.
– Aludtam
– Hogy

– válaszolta Josie. – Miért akartál látni az éjszaka közepén?

tudjam, rólam álmodsz-e.

A DVD n valaki szólította Mattet. Ő a hang felé fordult mosolyogva. A
foga, mint egy farkasé, gondolta Josie, éles és elképesztően fehér. Matt egy
csókot nyomott Josie ajkára. – Mindjárt jövök – mondta neki. – Mindjárt
jövök…

Josie megint megnyomta a stop gombot, mire a kép kimerevedett: Matt
éppen felemelkedik a helyéről. Josie a tarkójához nyúlt, és lekapcsolta a
vékony láncot a nyakából. Kicipzározta az egyik díszpárnát a díványon, és a
láncot bedugta, jó mélyre.
Lekapcsolta a tévét, és elhitette magával, hogy Matt örökre úgy marad a
képernyőn, ahogy az előbb volt, egészen közel hozzá. Bármikor elérheti, ha
akarja. Pedig amúgy tudta, csak most nem akart gondolni rá, hogy a DVD
visszaáll az alapállásba, még mielőtt kilépne a szobából.

Lacy tudta, hogy nincs tej. Aznap reggel úgy ültek Lewis-szal a
konyhaasztalnál, mint két élőhalott. Lacy ezt mondta:
– Hallom,

már megint esik.

– Elfogyott

a tej.

– Jelentkezett

Peter ügyvédje?

Lacyt teljesen lesújtotta, hogy megint egy hétig nem láthatja Petert – ez a
szabály… Teljesen kiborult attól is, hogy Lewis még egyáltalán nem ment be
a fiához. És most hogyan kezdjen neki megint egy hétköznapnak, és csinálja
is végig, miközben a fia húsz mérföldnyire ül egy cellában?
Vannak olyan pillanatok az életben, amikor az események szökőárként
zúdulnak az emberre – Lacy-nek már volt része ilyenben, amikor szinte
elsodorta a bánat. Amikor ilyesmi történik, az ember napokkal később
ismeretlen földrészen ér partot, és nem találja a helyét. Csak annyi
lehetősége marad, hogy magasabbra próbáljon kapaszkodni, amíg még
lehetséges.
Lacyt ez az igyekezet lökte előre, s ennek következtében kötött ki egy
benzinkútnál, hogy vegyen egy karton dobozos tejet. Pedig minden idegszála
azt kívánta volna, hogy másszon be a takaró alá otthon, és aludjon. A tejet
megszerezni korántsem volt egyszerű feladat: először is ki kellett jutnia a
garázsból a szélvédőjét csapkodó riporterek gyűrűjében. Le kellett ráznia a
híradós közvetítőkocsit, egészen a sztrádáig követte. Végül így keveredett a
purmorti benzinkúthoz, nem nagyon szokta meglátogatni.
– Két

dollár ötvenkilenc lesz – mondta a pénztáros.

Lacy kinyitotta a pénztárcáját, és előhalászott három egydolláros bankót.
Akkor vette észre a kézzel írott kis cédulát a pénztárgépen. „Sterling High
áldozatainak emlékalapítványa” – állt a papíron, s alatta egy kávésdoboz
volt az adományok számára.
Lacy reszketni kezdett.
– Jaj,

ugye, milyen szörnyű…? – mondta együttérzően a kutas. Lacy szíve
olyan hevesen vert, hogy azt hitte, hallani lehet.
– Az

ember, ugye, elgondolkozik, kik lehetnek annak a fickónak a szülei…?
Hogyhogy nem sejtettek semmit?
Lacy némán bólintott, mintha félne, hogy már a hangja is elárulná a kilétét.
Szinte túlságosan is könnyű egyetérteni ezzel az emberrel: hát tényleg
létezik ennél szörnyűbb gyerek?! És nála rosszabb anya?!
Nagyon egyszerű azt mondani, hogy minden szörnyű gyermek mögött ott
áll egy szörnyű szülő, de mi van azokkal, akik a legjobb tudásuk szerint
megtettek mindent, amit csak bírtak? Mi van az olyanokkal, mint ő, aki
feltétel nélkül szeretett, tigrisanyaként védelmezett, és erős volt abban is, ha
biztatni, buzdítani kellett, mégis egy gyilkos került ki óvó szárnyai alól?
Nem tudtam, nem az én hibám… – Lacy ezt szerette volna mondani.
De csöndben maradt, mert a lelke mélyén nem volt egészen biztos ebben.
Beleszórta az aprót a kávésdobozba, aprót és bankjegyet egyaránt.
Merev lábakkal kiment az üzletből, a tejet a pulton hagyta.
Nem maradt semmije. Mindent odaadott a fiának. És a legszívfájdítóbb ez:
nem számít, mennyire szeretnéd, hogy a gyereked kiváló legyen, nem
érdekes, mennyire játszod meg, hogy szerinted tökéletes – nincs mese, így
is, úgy is csalódást okoz. Előbb-utóbb kiderül, hogy a gyerekeink jobban
hasonlítanak ránk, mint hinnénk: ugyanolyan sérültek és lelki roncsok, mint
mi magunk.

Ervin Peabody, az egyetem pszichiáter professzora felajánlotta, hogy a
gyászmunkában segítendő, kibeszélő és feszültségoldó összejövetelt tart az
egész városnak a belvárosi kis fehér fatemplomban. A helyi napilapban csak
pár kisbetűs sor jelent meg a tervezett eseményről, és kiraktak néhány

bordó szórólapot a kávézóban és a bankban, de ennyi is elég volt, hogy
elterjedjen a híre. A hét órakor kezdődő összejövetel helyszínén már parkolni
sem lehetett; az emberek egy része be sem fért a templomba, az utcán
ácsorogtak. A sajtómunkások tömegével érkeztek tudósítani, de a sterlingi
rendőrök nem engedték őket a templom közelébe.
Selena még jobban magához szorította a kisbabáját, amint egy csapatnyi
ember sietett el mellettük. – Gondoltad volna, hogy ilyen lesz? – suttogta
Jordannek.
A férfi megcsóválta a fejét, és végignézett az egybegyűlteken. Felismert
néhányat azok közül, akiket a vádemelésen látott, mások teljesen
ismeretlenek voltak: idősebbek, egyetemisták, fiatal párok kisgyerekkel.
Talán azért jöttek, mert a történtek hatása alól senki sem vonhatta ki magát
– az egyik ember tragédiája a másiknak az ártatlanság elvesztését jelentette.
Ervin Peabody a templomhajó elejében foglalt helyet a rendőrfőnök és a
Sterling High igazgatója mellett. – Üdvözlök mindenkit – szólalt meg, miután
felállt. – Azért hívtuk önöket egybe ma este, mert még valamennyien
szédelgünk az átéltek hatására. Egyik napról a másikra megváltozott
körülöttünk a világ. Lehet, hogy nem tudunk majd mindenre válaszolni, de
úgy gondoltuk, hogy hasznos lehet az is, ha csak elkezdünk beszélni arról,
hogy mi történt velünk. És még fontosabb: hogy meghallgassuk egymást.
Egy kabátját a kezében tartó férfi állt föl a második sorban. – Én öt éve
költöztem ide a feleségemmel New Yorkból, mert ki akartunk szakadni abból
az őrületből. Családot akartunk, és egy olyan helyet kerestünk, ami… nos,
hát egy kicsit kedvesebb, szelídebb. Mert nem mindegy ám, hogy amikor az
ember végigmegy Sterling főutcáján, az emberek rádudálnak, mert
ismerősök. Elmégy a bankba, és a pénztáros tudja a neved. Ilyen helyek már
alig vannak Amerikában, és most… – a hangja elcsuklott.
– És

most már Sterling sem ilyen – fejezte be helyette Ervin a mondatot. –
Tudom, milyen nehéz feldolgozni, hogy egy ismert dologról kiderül, hogy nem
az, aminek addig gondoltuk; hogy a mellettünk élő barát hirtelen
szörnyeteggé változik.
– Szörnyeteggé…?

– suttogta Jordan Selenának.

Nos, hát mi mást mondhat? Hogy Peter egy időzített bomba volt? Attól
nagyobb biztonságban éreznék magukat?
–

A pszichiáter végignézett az egybegyűlt tömegen. – Az a tény, hogy ma
ennyien itt vannak, szerintem azt bizonyítja, hogy Sterling mégsem változott
akkorát. Talán nem lesz ugyanolyan „normális”, mint volt, amilyennek eddig
ismertük, de ki kell találnunk közösen egy újfajta rendet.
Egy nő felemelte a kezét. – És mi lesz az iskolával? A gyerekeinknek
muszáj lesz oda visszamenniük?
Ervin a rendőrfőnökre és az igazgatóra pillantott. – Az még egyelőre
bűnügyi vizsgálati helyszín… – jelentette ki a főrendőr.
– Reméljük,

hogy az évet egy másik helyen fejezhetjük be – tette hozzá az
igazgató. – Tárgyalunk a lebanoni tanfelügyelettel, hátha rendelkezésre
tudnak bocsátani egy üres iskolaépületet a körzetben.
Egy másik nő szólalt meg: – De valamikor majd vissza kell menniük. Az én
lányom még csak tízéves, és teljes rémülettel tölti el, hogy valaha is vissza
kell mennie oda. Éjszaka sikoltozva ébred. Azt álmodja, hogy bemegy, és ott
várja valaki fegyverrel a kezében.
Örüljön, hogy rémálmai vannak – válaszolta egy férfi, aki Jordan mellett
állt összefont karokkal. A szeme ki volt vörösödve. – Menjen be hozzá
minden éjjel, amikor sír, és ölelje át, mondja meg, hogy maga garantálja a
biztonságát! Hazudjon csak, ahogy annak idején én is megtettem…
–

A tömegen moraj futott végig: ez Mark Ignatio, az egyik áldozat apja…
Igen, Sterling e választóvonal mellett vált ketté: úgy szelte át a várost,
mint egy mélytengeri árok, egy még sok-sok évig áthidalhatatlan repedés. Az
egyik oldalon állnak azok, akik elvesztették a gyereküket, és a másikon pedig
azok, akik még aggódhatnak értük.
– Néhányan

ismerhették a lányomat, Courtney-t – mondta Mark, és ellökte
magát a faltól. – Bébicsőszködött itt meg ott. Kiszolgált a Steak Shankben
nyaranta. Ismerhették látásból is sokan, mert gyönyörű lány volt,
gyönyörű… – előre nézett, ahol a pszichiáter állt. – Tudja, hogyan fogom én
kialakítani az újfajta rendet, doki? És nehogy azt merészelje mondani, hogy
majd egy nap könnyebb lesz. Hogy majd túljutok ezen, és elfelejtem, hogy a
lányom a sírban fekszik, miközben egy pszichopata állat még mindig életben
van, és jól érzi magát! – A férfi hirtelen Jordan felé fordult. – Hogyan tud a
tükörbe nézni? – támadt rá. – Hogy a fenébe tud aludni éjszaka annak a
tudatában, hogy azt a gazembert védi?!

A templomban minden szem Jordanre szegeződött. Selena Jordan mellett
még jobban magához szorította a csecsemőt, mintha védelmeznie kellene.
Jordan szóra nyitotta a száját, de aztán nem jött ki rajta egy hang sem.
Ekkor bakancsos léptek közeledtek, magukra vonva a figyelmet. Patrick
Duscharme egyenesen Mark Iganitóhoz lépett. – Nem is tudom elképzelni
azt a fájdalmat, amit érez, Mark – mondta Patrick, miközben tekintetét le
nem vette a gyászoló férfiról. – És tudom, hogy minden joga megvan hozzá,
hogy idejöjjön, és fel legyen háborodva. De az országunk törvényei szerint
mindenki ártatlan, amíg be nem bizonyítják a bűnösségét. Mr. McAfee csak a
munkáját végzi – a nyomozó Mark vállára tette a tenyerét, és lehalkított
hangon mondta: – Mi lenne, ha kimennénk és innánk egy csésze kávét?
Ahogy Patrick elindult Markkal a templomhajóban, Jordannek eszébe
jutott, hogy mit kell mondania. – Én is itt élek ebben a városban… – kezdte.
Mark azonnal hátrafordult. – De már nem sokáig… – mondta.

Az Alex nem az Alexandra rövidítése, ahogy sokan képzelték. Alex apja
egyszerűen ugyanazt a nevet adta a lányának, amit a fiának adott volna, ha
történetesen fia születik.
Alex anyja meghalt mellrákban, amikor a lánya ötéves volt, ezért Alexet az
apja nevelte fel. Nem az a fajta apa volt, aki megmutatta volna gyermekének
a biciklizés fortélyait, vagy kaviccsal kacsázott volna vele a tóparton –
ehelyett latin szavakat tanított neki, mint homo sapiens vagy ultima ratio, és
elmagyarázta neki, hogy mi a status quo. Alex a tudás fegyverét választotta
ahhoz, hogy magára vonja apja figyelmét: megnyerte a helyesírási
versenyeket és a földrajzi vetélkedőket. Mindenből tiszta kitűnő volt, és
minden egyetem felvette, ahová csak beadta a jelentkezési lapját.
Olyan akart lenni, mint az apja – olyan, akinek áhítattal köszönnek a
boltosok, ha végigmegy az utcán: – Tiszteletem, Cormier bíró. – Ő is meg
akarta tapasztalni azt a tónusváltást, amelyet a recepciós hangján hallott,
amikor az megtudta, hogy Cormier bíró számára kell a hotelszoba.
Igaz, az apja sohasem ültette a lányát az ölébe, sohasem csókolta meg
lefekvéskor, és nem mondta, hogy szereti – de hát ez is része volt a
személyiségének. Alex az apjától tanulta meg, hogy mindent tényszerűvé
lehet tenni – a gondoskodás, a törődés, a szeretet szavait jelentésükre

bontva meg lehet magyarázni ahelyett, hogy átélnénk. És hát ott volt a
törvény, ami apja hitvilága és világnézete alapjait alkotta. Mindenféle
érzelem, amely a tárgyalóteremben előtört, valamiféle ésszerű magyarázattal
bírt. Csak adott keretek között szabad érzelmesnek lenni, vallotta, mert azt
meg lehet magyarázni. Amit a bíró az ügyfele iránt érez, az nem egészen
ugyanaz, amit a magánéletben érezne iránta, vagy ha igen, meg lehet
játszani, hogy mégsem így van. Nehogy bárki is túl közel kerüljön az
emberhez, mert annak csak fájdalom a vége.
Alex apja agyvérzést kapott, amikor a lánya másodéves joghallgató volt.
Alex az apja ágya szélén ült a kórházban, és azt mondta neki, hogy szereti.
– Jaj,

Alex – sóhajtott fel az apja. – Ne vacakoljunk ilyesmivel…

Alex azért nem sírt az apja temetésén, mert tudta, hogy az az apjának
nem tetszene.
Vajon az apja valaha is kívánta-e – ahogy most Alex –, hogy bárcsak
másként alakult volna a viszonya a gyerekével? Aztán netán lemondott erről,
és megelégedett azzal, hogy a viszonyuk inkább a tanáré és diáké, semmint
szülő-gyerek kapcsolat? Mennyi ideig haladhat az ember a gyerekéével
párhuzamos úton úgy, hogy még nem veszti el végleg a lehetőséget: egyszer
kereszteződhetnek még az útjaik?
Alex rengeteget olvasott az interneten a gyászról és annak fázisairól;
áttanulmányozott minden anyagot, amit iskolai lövöldözések utóhatásairól
leírtak. Belevetette magát a kutatómunkába, de amikor Josie-val próbált
szót érteni, a lánya úgy nézett rá, mintha először látná. Előfordult az is,
hogy Josie hirtelen elsírta magát. Alex egyik helyzetet sem tudta kezelni.
Ilyenkor totálisan inkompetensnek érezte magát, és aztán rájött, hogy ez az
egész nem róla, hanem Josie-ról szól, és a kudarcérzete még tovább
mélyült.
Alex szemét nem kerülte el az a tragikomikus vonatkozás sem, hogy
jobban hasonlít az apjára, mint valaha is remélte volna. Igazán jól a
tárgyalóteremben érezte magát – jobban, mint a saját otthonában. Rögtön
tudta, hogy mit mondjon egy vádlottnak, akit már harmadszor állítottak
bíróság elé, de képtelen volt öt percig folyamatosan beszélgetni a lányával.
Az iskolai lövöldözés után tíz nappal Alex bement Josie hálószobájába.
Délután volt, de a függönyök szorosan összehúzva; Josie a takarókba

gubózott láthatatlanul. Bár ösztönei azt diktálták, hogy azonnal rántsa szét
a függönyöket, és engedje be a napfényt, Alex inkább lehevert a lánya mellé.
A karjával átfogta a kis rongycsomót, ami Josie-t rejtette.
– Amikor

kicsi voltál – mondta Alex –, néha bejöttem, és itt aludtam, veled.

Josie megmozdult, aztán az arca felbukkant a takaró alól. Kivörösödött
szemmel, feldagadt arccal bámult az anyjára. – Miért?
Alex grimaszolt egyet.
mennydörgésnek…
– És

–

Hát,

sosem

voltam

nagy

barátja

a

hogyhogy reggel sohasem láttalak itt?

Mindig visszamentem a saját ágyamba. Nekem kellett erőt mutatnom…
Nem akartam, hogy azt hidd, bármitől is félek.
–

–A

szuperanya… – mormolta Josie.

De most félek – folytatta Alex. – Attól, hogy elveszítelek. Ha máris meg
nem történt…
–

Josie némán bámult rá egy darabig. – Én is félek, hogy elveszítem
magamat.
Alex felült, és Josie haját a füle mögé simította. – Menjünk valahová –
indítványozta.
Josie megdermedt. – Én nem akarok sehova se menni.
– Édesem,

jót tenne neked! Mint a fizioterápia, csak nem a testnek, hanem
az agynak. Ha elvégzed a hétköznapi mozdulatokat, szokás szerint, akkor
egy idő után valahogy visszatérnek, megint természetessé válnak.
– Te

nem érted, hogy…

– Ha

meg sem próbálod, Jo – mondta az anyja –, akkor legyőzött téged…

Josie felszegte a fejét. Rögtön tudta, kire gondol az anyja. – Te gondoltad
volna…? – csúszott ki Alex száján.
– Mit?
– Hogy

erre vetemedik…

– Mama,

nem akarok erről…

– Sokszor

eszembe jut, hogy milyen volt kisfiú korában – folytatta Alex.

Josie megrázta a fejét. – Hát az már nagyon régen volt – motyogta. – Az
emberek változnak…
Tudom. De akkor is… Még mindig látom magam előtt, ahogy odaadja
neked a fegyvert…
–

Kicsik voltunk – vágott közbe Josie, és a szeme megtelt könnyel. –
Buták voltunk. – Ledobta magáról a takarót, hirtelen sietőssé váltak a
mozdulatai. – Azt mondtad, hogy menni akarsz, valahova.
–

Alex ránézett. Mint jogász tovább forszírozta volna a dolgot, de mint anya
lemondott róla.
Josie percek múlva mellette ült a kocsiban. Bekötötte magát, aztán
kioldotta az övet, majd újra becsattintotta. Alex figyelte, ahogy Josie
ügyködik: biztos akar benne lenni, hogy tényleg rendesen tart.
Alex egész úton a nyilvánvaló dolgokra hívta fel Josie figyelmét: az első
nárciszokra, amelyek a Fő utca középső zöldsávjában dugták ki a fejüket a
hó alól; a sterlingi egyetemisták csapatára, akik a Connecticut folyón
eveztek, itt-ott olvadó jégtáblákra futva a csónakkal. A kocsi hőmérője
szerint már tizenöt fok volt. Alex tudatosan a hosszabb utat választotta, azt,
amelyik nem az iskola mellett haladt el. Josie feje csak egyszer fordult a
látvány irányába – amikor a rendőrség mellett haladtak el.
Alex megállt a vendéglő előtt, a parkolóban. Az utca tele volt az
ebédszünetben előjött alkalmazottakkal és sietős gyalogosokkal. Táskát,
csomagot cipeltek, telefonáltak, a kirakatok előtt meg-megálltak. Látszólag
zajlott az élet, ahogy szokott. – Nos, hogy vagy? – fordult Alex Josie-hoz.
Josie lepillantott ölébe ejtett kezére. – Rendben.
– Nem

is olyan szörnyű, mint gondoltad, ugye?

– Még

nem.

A lányom egy örök optimista – mosolygott Alex. – Akarsz velem egy
szendvicset és salátát felezni?
–

– Még

meg se néztük az étlapot – felelte Josie. Kiszálltak a kocsiból.

A kereszteződésben hirtelen egy rozsdás, ősöreg dzsip száguldott át a
piroson, s miközben gyorsított, hatalmasat durrant a kipufogója. – Idióta –
mormolta Alex. – Fel kéne írnom a rendszámtábláját… – ekkor ráébredt,
hogy nem látja Josie-t. – Josie!
Már meg is látta a lányát, aki hasra vágta magát a járdán, s most ott
feküdt minden ízében reszketve, az arca falfehér.
Alex mellé térdelt. – Csak egy kocsi volt, egy kocsi! – felsegítette Josie-t a
földről. Az emberek körülöttük mind rájuk bámultak, bár úgy tettek, mintha
nem tennék.
Alex a testével takarta Josie-t előlük. Már megint kudarcot vallott… Ő, akit
mindenki a jó ítélőképességéről ismer, mintha elvesztette volna a józan
eszét. Eszébe villant, amit az interneten olvasott: hogy a gyász során egy
lépést lehet előre tenni, de olykor három következik hátrafelé. Vajon miért
nem írták le azt is, hogy az ember csontjáig hatol a fájdalom, ha azzal van
baj, akit a legjobban szeret? – Rendben – mondta Alex, és szorosan
átkarolta lányát. – Akkor most hazaviszlek.

Patrick már együtt élt és lélegzett a nyomozással. A kapitányságon
nyugodt önuralommal ténykedett – végtére is ő volt az egész felderítő
csapat kulcsembere, mindenki hozzá fordult mindennel –, otthon azonban
minden mozdulatát és gondolatát megkérdőjelezte. A hűtőn ott sorakoztak a
halottak portréi; a fürdőszobatükörre letörölhető filccel időrendi táblázatot
készített Peter aznapi ténykedéséről. Éjszaka éberen feküdt, és listát írt a
felmerülő kérdésekről: mit csinált Peter otthon, mielőtt elindult volna az
iskolába? Mi minden volt még a számítógépén? Hol tanult lőni? Honnan
szerezte a fegyvereket? Mitől gyűlt benne össze ennyi indulat?
Napközben a begyűjtött bizonyítékok és információk halmazának
feldolgozásán ügyködött, és a még nagyobb halom információ beszerzésén,
ami még hiányzott. Most Joan McCabe ült vele szemben, az íróasztalánál.
Már telesírta a kapitányság utolsó doboz papír zsebkendőjét is, ezért
papírtörlőt gyűrögetett a markában. – Elnézést – mondta Patricknek –, azt
hittem, idővel már gyakorlatom lesz ebben, és jobban bírom…
Szerintem ez nem így működik – mondta Patrick gyöngéden. – És
köszönöm, hogy szakít időt arra, hogy a bátyjáról beszéljen nekem.
–

Ed McCabe volt az egyetlen tanár, aki meghalt a lövöldözésben. Az
osztályterme az emeleten volt, a tornaterem felé vezető folyosón.
Szerencsétlenségére kijött a teremből, hogy megakadályozza a
történéseket. Az iskolai feljegyzések szerint Petert a tizedik évfolyamban
matekra tanította. Peter közepes osztályzatokat szerzett. Senki sem
emlékezett arra, hogy ne jöttek volna ki egymással. A legtöbb diák nem is
emlékezett rá, hogy Peter velük járt volna matekra abban az évben.
Hát, már tényleg nincs semmi, amit elmondhatnék – folytatta Joan. –
Talán Philip még emlékszik valamire…
–

–A

férje?

Joan felpillantott Patrick arcába. – Nem, Ed partnere. Patrick hátradőlt a
székében. – Úgy partnere, mint…
– Ed

homoszexuális volt – mondta Joan.

Hát, lehet, hogy ez valamiféle magyarázat, lehet, hogy nem, gondolta
Patrick. Még az is kiderülhet – hiszen semmit sem tudnak –, hogy Ed
McCabe, aki félórája még csak egy szerencsétlen vétlen áldozatnak
számított, netán az egész mészárlás oka.
Az iskolában senki sem tudta – tette hozzá Joan. – Szerintem félt, hogy
lenne valami következménye, ha megtudnák. Mindenkinek azt mesélte a
városban, hogy Philip a régi szobatársa volt az egyetemi kollégiumban.
–

Egy másik áldozat, Natalie Zlenko viszont túlélte a lövöldözést, Peter
oldalba lőtte úgy, hogy a máját operálni kellett. Patrick emlékezett rá, hogy
Natalie nevét látta, mint a HLSZME, a Homoszexuálisok és Leszbikusok
Szövetsége a Megkülönböztetés Ellen iskolai klubjának elnökéét. Ő volt az
első, akit Peter lelőtt, és McCabe az egyik utolsó.
Talán Peter Houghton homofób…
Patrick átadta Joannak a névjegyét. – Nagyon szeretnék Philippel
beszélni.

Lacy Houghton az asztalra tette a teáskannát, a csészét pedig Selena elé
helyezte. – Nincs hozzá tej, elmentem venni, de… – elhallgatott.
Selena gyorsan megszólalt, hogy ne legyen csönd.

Nagyon köszönöm, hogy beszélgethetünk – mondta. – Bármit tud is
mondani, biztosan fel tudjuk használni Peter védelmében.
–

Lacy bólintott. – Mindent elmondok. Bármit, amit tudni szeretne.
– Nos,
– Itt,

akkor kezdjük a könnyebbik résszel. Hol született Peter?

a Dartmouth-Hitchcockban.

– Normál

szülés volt?

Teljesen, semmiféle komplikáció nem volt. – Lacy kicsit elmosolyodott. –
Amíg várandós voltam, mindennap három mérföldet sétáltam. Lewis azt
hitte, majd valakinek a kocsibehajtóján fogok szülni…
–

– Szoptatta?
– Bocsánat,

Jól evett?

de nem értem, hogy ez miért…

Azért fontos, mert látnunk kell, lehetett-e ok valami agyi zavarra –
mondta Selena természetes tárgyilagossággal. – Valami szervi baj.
–

Ja, vagy úgy – mondta Lacy elhalóan. – Igen, szoptattam. Mindig
egészséges volt. Egy kicsit ugyan kisebb, mint a többi ugyanolyan korú, de
hát se én, se Lewis nem vagyunk óriások…
–

– És

hogy illeszkedett be a többiek közé gyerekkorában?

– Nem

volt sok barátja – felelte Lacy. – Korántsem annyi, mint Joey-nak.

– Joey-nak…?

Peter bátyja. Peter egy évvel fiatalabb, de sokkal csöndesebb típus.
Csúfolták alacsony növése miatt, és mert nem volt olyan jó sportoló, mint
Joey.
–

– És

Peter milyen viszonyban van a bátyjával?

Lacy lenézett összefont kezére. – Joey meghalt egy évvel ezelőtt.
Elütötte egy részeg sofőr.
Selena jegyzetelő keze megállt. – Sajnálom…
– Igen

– mondta Lacy tompán. – Én is.

Selena kicsit hátrébb csúszott a székben. Tudta, hogy nevetséges
gondolat, de nem akart túl közel lenni a másik asszonyhoz, mintha csak a
szerencsétlenség ragályos volna. Samre gondolt, arra, hogyan aludt reggel a
bölcsőben, amikor ő eljött otthonról. Éjszaka lerúgta az egyik zokniját, és
Selenának erőt kellett vennie magán, hogy be ne kapja kis kövér
borsószemekre emlékeztető lábujjacskáit, ajkával ne érintse az alvó baba
karamellszín bőrét. A szeretet nyelvében olyan sok efféle kifejezés akad:
felfaljuk a szemünkkel, beisszuk a látványát, annyira szeretjük, majd
megesszük… A szeretet táplálkozás: a másik személyből táplálkozunk, aki
szinte a vérünkbe ivódik…
Selena megrázta magát és folytatta. – Peter jól kijött Joey-val?
– Ó,
–Ő

Peter felnézett az ő csodálatos bátyjára.
mondta?

Lacy megvonta a vállát. – Nem kellett mondania. Ott volt Joey minden
meccsén, és éppen olyan lelkesen buzdította, mint mi Lewisszal. Amikor az
iskolába került, mindenki nagy bizalommal nézett rá, hogy lám, ő a nagy Joey
kisöccse, mi mindenre lesz ő is képes…
Ami, gondolta Selena, ugyanannyira le is béníthat valakit, mint amennyire
buzdítást jelent. – Hogyan reagált Peter Joey halálára?
– Ugyanúgy

össze volt törve, mint mi. Rengeteget sírt. Szinte bezárkózott

a szobájába.
– Az

ön viszonya megváltozott Peterrel, miután Joey meghalt?

Szerintem erősebb lett – válaszolta Lacy. – Annyira össze voltam törve.
Peter meg… valahogy támaszt jelentett a számunkra.
–

– És

ő támaszkodott önökön kívül valakire? Volt intim kapcsolata?

– Úgy

érti, lánnyal?

– Vagy

fiúval… – felelte Selena.

Még korai volt neki. Tudom, hogy randizott ezzel-azzal, de azt hiszem,
nem lett semmi a dologból.
–

– És

hogy tanult Peter?

Nem volt tiszta jeles, mint a bátyja – mondta Lacy általában jókatközepeseket kapott, és olykor becsúszott egy-egy rosszabb jegy. Mi mindig
csak azt mondtuk neki, hogy teljesítsen úgy, ahogy telik tőle.
–

– Voltak

tanulási nehézségei?

– Nem.
– És

az iskolán kívüli élete…? Mit szeretett csinálni? – firtatta Selena.

– Zenét

hallgatni. Videojátékokat játszani. Mint bármely más tinédzser.

– Hallgattak

valaha együtt zenét, amit szeretett, vagy játszott vele együtt?

Lacy szomorkásan mosolygott. – Hát inkább azon igyekeztem, hogy ne
kelljen…
– Ellenőrizte

valaha is, hogy miket néz az interneten?

Abban állapodtunk meg, hogy csak iskolai munkákhoz használja.
Hosszasan beszélgettünk a netes szörfölésről, a chatelésről, és hogy
mennyire megbízhatatlan tud lenni az internet, de Peternek megvolt a
magához való esze, és a saját elképzelése a dolgokról. Mi valahogy… –
Lacy tétovázott, és félrenézett egy pillanatra. – Szóval megbíztunk benne.
–

– Tudta,

hogy miket tölt le a netről?

– Nem.

És mi a helyzet a fegyverhasználattal? Tudja, hogy honnan szerezte
őket?
–

Lacy mély levegőt vett. – Lewis vadászik. Egyszer elvitte magával Petert,
de neki nem nagyon tetszett. A puskák mindig elzárva voltak a tárlóban…
– De

Peter tudta, hol van hozzá a kulcs.

– Igen
– És

– mormolta Lacy.

a pisztolyok…?

– Pisztoly
– Bement

sohasem volt ebben a házban. Nem tudom, honnan szerezte.

néha a szobájába körülnézni? Úgy értem, benézett az ágy alá, a
szekrényébe valaha is?

Lacy farkasszemet nézett a másik nővel. – Mi mindig tiszteltük a másik
magánéletét ebben a házban. Szerintem fontos egy gyereknek, hogy
meglegyen a saját zuga, és… – elhallgatott, összeszorította a száját.
– És…?

– nógatta halkan Selena.

És ha az ember nagyon kutakodik – folytatta Lacy halkan –, akkor
olyasmit találhat, aminek nem örül…
–

Selena a térdére könyökölve előrehajolt ültében. – Ez mikor történt, Lacy?
Lacy az ablakhoz lépett, és behúzta a függönyt. – Joey-t ismernie kellett
volna ahhoz, hogy megértse… Ő volt a nagyfiú, a kitűnő tanuló, a jó
sportoló. Aztán egy héttel érettségi előtt meghalt. – Lacy keze lecsúszott a
függöny szegélye mentén. – Valakinek be kellett mennie és összerámolnia a
szobáját, kiválogatni a holmikat, amiket nem akartunk megtartani. Nem ment
rögtön, de idővel rávettem magam, és amikor kipakoltam a fiókokat, akkor
találtam valamit. Egy kis por volt zacskóban, meg egy kanál és egy tű. Nem
tudtam, hogy heroin, csak miután megnéztem az interneten. Lehúztam a
vécében az anyagot, és a tűt bevittem a kórházba, ott dobtam ki. – Lacy
Selenára nézett, az arca vörös volt.
Hihetetlen, hogy ezt elmondtam… Még sohasem mondtam senkinek,
még Lewis-nak sem. Nem akartam, hogy ő – vagy bárki más – rosszat
gondoljon Joey-ról.
–

Lacy visszaült a díványra. – Szándékosan nem mentem be ezek után
Peter szobájába – vallotta be. – Féltem, hogy ott is találok valamit. De nem
gondoltam, hogy még rosszabbat is találhatnék nála, mint a bátyjánál.
És valaha rányitotta az ajtót Peterre? Kopogás után, vagy csak úgy
bedugta néha a fejét?
–

– Hát

persze. Amikor jó éjszakát kívántam neki.

– Általában
–A

mit csinált ilyenkor?

számítógépe előtt ült – felelte Lacy. Szinte mindig ott ült.

– És

nem látta soha, hogy mi volt a képernyőn?

– Nem

láttam, mindig bezárta a programot.

És hogyan viselkedett, amikor így váratlanul bement hozzá? Idegesnek
látszott? Vagy ingerültnek? Bosszúsnak?
–

Olyan ez az egész, mintha vádolná őt valamivel! – zökkent ki a kérdezzfelelekből Lacy. – Nem arról lenne szó, hogy maga a mi oldalunkon áll?
–

Selena állta Lacy kutató pillantását. – Csak úgy tudom megfelelően
előkészíteni Peter védelmét, ha kikérdezem a tényekről, Mrs. Houghton.
Csak erről van szó.
Olyan volt, mint minden más kamasz – folytatta Lacy. – Nem bírta,
amikor puszit adtam neki, de nem volt zavarban. Nem úgy viselkedett, mint
aki bármit is titkolna előlem. Erre kíváncsi?
–

Selena lerakta a tollat. Amikor egy ügyfél felölti a védekező magatartást,
akkor ideje befejezni a beszélgetést aznapra. Lacy azonban magától beszélt
tovább.
Sose gondoltam volna, hogy bármi probléma adódhat – ismerte be. –
Nem tudtam, hogy Peter dühös. Nem tudtam, hogy meg akarja ölni magát.
Minderről fogalmam sem volt. – Lacy sírni kezdett. – Azok a családok… nem
tudom, mit mondhatnék nekik. Bárcsak elmondhatnám, hogy én is
elvesztettem a gyerekemet. És úgy tűnik, már nagyon régen.
–

Selena átfogta a nála apróbb asszony vállát. – Nem a maga hibája –
mondta ki éppen azokat a szavakat, amelyekre Lacy Houghtonnak a
legnagyobb szüksége volt.

Hogy viccből vagy véletlenül, nem tudni, mindenesetre a Sterling High
igazgatója a Bibliakör mellé helyezte a homoszexuálisok és leszbikusok
szövetségének klubját. A foglalkozásokra keddenként fél négykor gyűltek
össze a 233-as és 234-es szobákban. A 233-as terem napközben mint Ed
McCabe osztályterme működött. A Bibliakör egyik tagja pedig a helyi pap
lánya volt, név szerint Grace Murtaugh. Őt a tornaterem felé vezető
folyosón, a szökőkút előtt érte a lövés. A homoszexuálisok és leszbikusok
körének vezetője, Natalie Zlenko még mindig a kórházban feküdt. Natalie
akkor és azzal vállalta nyíltan, hogy leszbikus, mikor egy nap bement a 233as szobába, mert kíváncsi volt: van-e a Földön rajta kívül még valaki, aki
olyan, mint ő.

Nem adhatunk ki neveket – mondta Natalie olyan elhaló hangon, hogy
Patricknek az ágy fölé kellett hajolnia. Natalie mamája Patrick sarkában volt.
Amikor a nyomozó bejött, és megkérdezte, beszélhet-e Natalie-val, az anya
kijelentette, hogy Patrick vagy elmegy, vagy ő hívja a rendőrséget. Patrick
közölte vele, hogy ő maga a rendőrség.
–

Nem nevekre vagyok kíváncsi – mondta Patrick. – Azt kérem tőled,
segíts nekem megértetni az esküdtekkel, hogy ez az egész miért történt.
–

Natalie bólintott, és lehunyta a szemét.
– Peter

Houghton volt valaha gyűlésen?

– Egyszer

– felelte Natalie.

– Mondott

vagy tett bármit is, ami emlékezetes maradt neked?

– Nem
– Az

szólt, és nem is tett semmit. Egyszer eljött, és kész, többet nem.

ilyesmi gyakran előfordul?

Néha – válaszolta Natalie. – Az emberek nem mindig készek rá, hogy a
világ elé álljanak. Meg olyan is van, hogy a baromarcok tudni akarják, ki a
meleg, hogy aztán pokollá tegyék az életünket az iskolában.
–

– Szerinted

Peter melyik kategóriába tartozik?

Natalie hallgatott egy jó darabig, a szemét sem nyitotta ki. Patrick odébb
húzódott, azt hitte, a lány elaludt. Köszönöm – mondta az anyának, és
akkor Natalie megszólalt.
Peterrel már jóval azelőtt felmosták a padlót, hogy eljött volna a
gyűlésre.
–

Jordan otthon vigyázott Samre, míg Selena Lacy Houghtonnál járt. A
kisfiút rettenetesen nehezen lehetett elaltatni – egyedül a kocsi percekig
tartó ringatása hatott rá úgy, mintha kiütötték volna a ringben. Jordan jól
bebugyolálta Samet, és bekötötte a kocsiülésbe. Ahogy rükvercbe tette a
Saabot, és épp indult volna, a csikorgásból azonnal érezte, hogy mind a
négy kereke lapos – mindet kiszúrták.

A kurva életbe – káromkodta el magát Jordan, mire Sam ordítani
kezdett. Kikapta a gyereket az ülésből, és visszavitte a házba. Vállára dobta
a kendőszerű babahordozót, és beültette Samet. Aztán felhívta a
rendőrséget.
–

Jordan rögtön tudta, hogy baj van, mert a diszpécser nem betűztette le
vele a vezetéknevét – már tudta. – Majd foglalkozunk a dologgal a maga
idejében – közölte vele a rendőr. – Először azonban le kell hoznunk egy
mókust a fáról. – Aztán a vonal megszakadt.
Vajon fel lehet jelenteni a rendőrséget, hogy lelketlen szemetek?
Sam valami csoda folytán – vagy a stressztől – elaludt, de azonnal visítani
kezdett, amikor megszólalt a csengő. Jordan ingerülten tépte fel a bejárati
ajtót – Selena volt az. – Felébresztetted a gyereket – mondta vádlóan, és
kiemelte Samet a babahordozóból.
Minek zárod be az ajtót? Hát szia, szívem – gügyögött a kisfiúnak. – A
papa egész idő alatt ilyen mogorva medve volt, amíg nem voltam itthon?
–

– Valaki

kiszúrta a kocsi kerekeit.

Selena férjére pillantott a baba fölött. – Hát, te tudod, hogy kell barátokat
és támogatókat szerezni ebben a városban. Hadd találgassak – a rendőrök
nem törték kezüket-lábukat, nem igaz?
– Hát

nem éppen.

Azt kapjuk, amit megérdemeltünk, úgy látszik – szűrte le Selena a
tanulságot. – Amiatt van, hogy elvállaltad ezt az ügyet.
–

– És

nem kaphatnék egy kis együttérzést legalább a feleségemtől?

Selena megvonta a vállát. – Ez már nincs benne a házastársi eskümben.
Ha sajnáltatni akarod magad, akkor rám ne számíts.
Jordan beletúrt a hajába. Legalább kiszedtél valamit az anyából? Hogy
például Petert pszichiáter gondozta?
Selena félkarral egyensúlyozva Sam-el, lehámozta magáról a kabátot.
Kigombolta a blúzát, és leült a díványra, hogy megszoptassa a kicsit. – Azt
nem, de azt igen, hogy volt egy testvére.
– Tényleg?

Igen. Mielőtt elütötte volna egy részeg autós, ő volt minden amerikai
anya álma.
–

Jordan melléje ereszkedett a kanapéra. – Ezt fel tudom használni…
Selena égnek emelte a tekintetét. – Jaj, most az egyszer nem tudnál
ügyvéd helyett inkább emberként viselkedni? Jordan, ez a család olyan
mélyre került, hogy nem tehet semmiről. A gyerek egy kétlábon járó
puskaporos hordó: szülei el voltak foglalva a gyásszal, és nem ébredtek rá a
valóságra. Mint a volánnál elalvó, fáradt sofőr. Peternek nem volt kihez
fordulnia.
Jordan a feleségére pillantott, és mosolyra húzódott a szája. – Halleluja –
mondta boldogan. – Kis ügyfelünk ezzel átkerült a szimpatikusak térfelére.

Egy héttel az iskolai lövöldözés után a Sterling High diákjai számára
felajánlották, hogy átmenetileg, az iskolaévet befejezendő beköltözhetnek a
Mount Lebanon elnevezésű hajdani általános iskolába, amely egy ideje, a
lakosság fogyása óta már csak hivatali épületként működött. A
berendezkedést meg is kezdték.
Azon a napon, amikor először kellett újra iskolába menni, Josie mamája
bement a lánya hálószobájába. – Nem muszáj elmenned – mondta Alex
Josie-nak. – Ha akarod, még itthon maradhatsz pár hétig.
Miután minden diákot levélben értesítettek arról, hogy kezdődik az iskola,
a gyerekek pánikszerűen hívogatták egymást telefonon. Te visszamész? És
te? – faggatták egymást riadtan. Aztán terjedtek a pletykák is: kit nem
engednek vissza az iskolába; ki megy át a St. Mary's-be, ki kapja meg Mr.
MacCabe osztályát. Josie nem hívott fel senkit. Félt megtudni bármit is.
Nem akart visszamenni az iskolába. Nem tudta elképzelni, hogy
végigmenjen egy iskolafolyosón, még ha az nem is a Sterling High
épületében van. Nem is értette, hogyan várhatja el az igazgató tőlük, hogy
aktívan belevessék magukat az iskolai életbe, amikor ez az élet nagyon
fájdalmas lenne. Ugyanakkor Josie a lelke mélyén tudta, hogy egyszer vissza
kell mennie, hiszen oda tartozik, a többiekkel együtt. Csak a többiek érthetik
meg, milyen érzés reggel felébredni, és az első három másodpercet átélni (és
utána mindig ezután vágyakozni), amikor még minden olyan, mintha nem
történt volna semmi, mintha minden a régi volna. A többiek éppúgy

elfelejtették, mint ő, hogy egykor milyen könnyű volt azt hinni, hogy a talpuk
alatt szilárd a talaj.
Ha az ember ezer másik társával együtt sodródik, akkor mondhatja, hogy
el van veszve?
– Szóval,

Josie…? – hallotta anyja sürgetését.

– Rendben,

minden oké – hazudta Josie.

Az anyja kiment, és Josie elkezdte összeszedegetni a könyveit. Hirtelen
rájött, hogy akkor, aznap nem került sor a kémiatesztre. A katalizátorok… –
már nem emlékezett semmire, amit ezekről tanult. Mrs. Duplessiers csak
nem lesz olyan gonosz boszorkány, hogy már az első napon megírassa
velük a tesztet. Vagy igen…? Hiszen nem is arról van szó, mintha az idő
három hétre megállt volna – hanem arról, hogy teljesen más sínen megy
minden tovább…
Mire leért a konyhába, az anyja már teljes harci díszben, azaz kosztümben
várta. Josie meglepődött. – Te ma visszamégy dolgozni? – kérdezte.
Az anyja, kezében fakanállal, megpördült. – Ó, hát… – kezdte riadtan. –
Gondoltam, hogy miután te… És bármikor elérsz a titkárnőn keresztül, ha
gond van. Josie, esküszöm, hogy akkor ott vagyok tíz percen belül!
Josie leroskadt a székre, és behunyta a szemét. Valahogy arra számított,
hogy ha ő nincs is itthon, az anyja itt várja, hátha… De hát ez elég nagy
butaság, nem? Hiszen sosem volt ilyen, akkor most miért kéne
megváltoznia?
Azért – suttogta egy belső hang –, mert minden más is megváltozott…
Úgy alakítottam át a munkarendemet, hogy el tudjak menni érted az
iskolába. És ha addig is probléma adódna…
–

– Na

ja. Hívjam a titkárnőt. Vagy valami…

– Az

anyja leült vele szemközt. – Drágám, de hát mit vártál?

Josie felpillantott. – Semmit. Már régóta nem várok semmit – felállt. –
Odaég a palacsinta! – vetette oda az anyjának, és felment a szobájába.
A párnába temette az arcát. Mi a csuda van vele? Olyan, mintha – azok
után… – két Josie létezne: az egyik egy kicsi lány, aki még mindig azt reméli,

ez az egész csak egy rémálom, és mindjárt felébred belőle: a másik a
földhözragadt, akinek annyira fáj még mindig a valóság, hogy mindenki
megkapja tőle a magáét, aki túl közel merészkedik hozzá. A lényeg, hogy
Josie nem tudta, melyik személyisége kerekedik felül egy-egy adott
pillanatban. Itt van a szerencsétlen anyja, aki még szinte vizet se tud forralni,
és lám, palacsintát próbál összeütni az ő kedvéért az indulás reggelén.
Amikor kisebb volt, mindig arról álmodozott, hogy olyan családban éljen, ahol
az anya az iskolakezdés napján nagy sonkás rántottát süt a tiszteletére, és
narancslét kínál hozzá – s nem pedig abból áll a reggelikészítés, hogy kirakja
a müzlisdobozt meg a szalvétát. Nos, hát most megkapta, amire vágyott,
nem? Az anyát, aki az ágya szélén ült, amíg ő zokogott, s átmenetileg nem
járt be a számára nagyon fontos munkahelyére, hogy inkább Josie-t
pesztrálja. És erre ő…? Ellöki magától. És minden szavával, mozdulatával
azt érzékelteti vele, hogy „nem törődtél semmivel, ami körülöttem zajlott,
pedig mások se figyeltek, úgyhogy most már késő elkezdeni…”
Josie fülét hirtelen motorzúgás csapta meg. Matt! – gondolta, még mielőtt
észbe kapott volna. Hirtelen mintha minden idegszála elzsibbadt volna a
fájdalomtól. Eddig valahogy eszébe sem jutott, hogy jut majd el az iskoláig…
Matt mindig megállt érte. Persze az anyja elvinné. De vajon miért nem
gondolta ezt végig eddig? Mert félt végiggondolni? Vagy nem akarta?
A hálószoba ablakából látta, hogy Drew Girard száll ki az ősöreg Volvóból.
Mire leért a bejárati ajtóhoz, az anyja már ajtót nyitott, kezében a
füstdetektor kupakjával, ami leesett a plafonról.
Drew állt odakint a napfényben, félkézzel árnyékolta a szemét, hogy
lásson. A másik karja még fel volt kötve. – Telefonálhattam volna…
Semmi baj – mondta Josie. Kissé szédült. Halványan meghallotta a
háttérben a madarak zsivaját – nem is vette eddig észre, hogy visszatértek.
–

Drew Josie-ról az anyjára pillantott. – Gondoltam, hogy… hát esetleg jól
jön, ha elviszlek.
Hirtelen mintha Matt is ott állt volna mellettük – Josie szinte érezte a
tenyerét a hátán.
– Köszönöm

– mondta az anyja –, de én viszem be ma Josie-t.

Josie-ból előtört a rosszabbik énje. – Inkább Drew-val megyek – mondta,
és lekapta a korlát végébe akasztott hátizsákját. – Majd délután találkozunk.

– Nem is fordult az anyja felé, csak futott a kocsihoz, amely olyan fényesre
volt suvickolva, mint egy báli cipő.
Beült, és várta, hogy Drew begyújtsa a motort, és kiforduljon a behajtóról
az utcára. – A te szüleid is ilyenek? – kérdezte aztán, miközben lehunyta a
szemét, mert Drew vadul gyorsított. – Hogy nem lehet tőlük lélegezni?
Drew rápillantott. – Naná…
– Beszéltél
–A

már valakivel?

rendőrségre gondolsz?

Josie nemet intett. – Magunkfajtával.
Drew visszavett a sebességből. – Elmentem a kórházba párszor Johnt
meglátogatni – felelte. – Nem emlékezett még a nevemre se. Olyan szavakat
sem tud, mint villa, hajkefe vagy lépcső. Csak ültem ott, és mindenféle
hülyeségeket mondtam. Hogy ki nyeri meg szerintem a meccset, meg
ilyesmit, de közben csak azon gondolkoztam, tudja-e, hogy még járni sem
fog tudni soha. – Egy piros lámpánál Drew odafordult Josie-hoz: – Miért
nem én…?
– Mi

van?

– Hogyhogy

mi vagyunk a szerencsések?

Josie nem tudta, mit mondjon erre. Kibámult inkább az ablakon, mintha
csak a kutya érdekelné, amelyik maga után vonszolja a gazdáját.
Drew leparkolt a Mount Lebanon előtt. Az épület mellett játszótér volt –
végtére is általános iskolának használták korábban –, amit a helybeli
gyerekek látogattak. Az iskola főbejáratában állt az igazgató jó néhány szülő
gyűrűjében. Mindenkit a nevén szólítva üdvözölt, és mondott pár bátorító
szót.
– Valamit

hoztam neked – jegyezte meg Drew, és az ülése mögül előhúzott
egy baseballsapkát. Josie rögtön ráismert. Az ütött-kopott sapkán a díszítés
már rég nem volt sehol; az ellenzője kissé el volt ferdülve. Átadta Josie-nak,
aki gyöngéden végigsimította a belső karimát az ujjbegyével.
Egyszer a kocsiban hagyta – fűzte hozzá Drew. – Gondoltam, odaadom
a szüleinek, miután… De aztán eszembe jutott, hogy inkább neked kéne…
–

Josie bólintott, és a sírás fojtogatta.
Drew a kormánykerékre hajtotta a fejét. Josie először nem értette – aztán
észrevette, hogy ő is sír.
Drew vállára tette a kezét. – Köszönöm – nyögte ki, és a fejére tette Matt
sapkáját. Kinyitotta a kocsiajtót, és a hátizsákjáért nyúlt. Aztán ahelyett,
hogy az iskola felé indult volna, bement a játszótérre a rozsdás kapun át.
Bemasírozott a homokozóba, és lenézett a saját lábnyomára. Vajon
mekkora szél és mennyi idő kell hozzá, hogy végleg eltűnjön innen?

Alex kétszer is kiment a tárgyalóteremből, hogy felhívja Josie-t a mobilján,
bár tudta, hogy a lánya kikapcsolva tartja a telefonját, amíg az órák
tartanak. Mind a kétszer ezt az üzenetet hagyta: „Én vagyok, csak tudni
szeretném, hogy vagy.”
Alex meghagyta a titkárnőnek, hogy ha Josie telefonál, mindenképpen
szóljon, akármi történik is éppen.
Bár jó érzés volt újra dolgozni, mégis kényszerítenie kellett magát, hogy az
adott ügyre koncentráljon. A vádlott éppen kijelentette, hogy büntetlen
előéletű. – Nem is értem, mi folyik itt, és miért – fordult Alexhez. –
Elmehetek végre?
Az ügyész még csak a felét tette fel a keresztkérdéseinek. – Először még
számoljon be róla Cormier bírónak, hogy miért is állt legutoljára bíróság
előtt.
A nő habozott. – Talán valami gyorshajtás volt…
– És

még?

– Nem

emlékszem – állította a nő.

– Maga

nem próbaidős véletlenül? – folytatta az ügyész.

– Ja,

ha arra gondol…

– És

miért van próbaidőn?

Nem emlékszem. – A nő felbámult a mennyezetre, a szemöldökét
ráncolta. – Valami cs-betűs dologért… Cs… cs… csöndháborítás! Igen!
–

Az ügyész felsóhajtott. – Nem valami csekkel kapcsolatos dolog?
Alex az órájára pillantott, és arra gondolt, hogy ha letudja végre ezt a
nyomorult nőt, akkor megérdeklődheti, hívta-e Josie. – És ha csalásról van
szó? – szólt közbe. – Az is cs-betűs…
– Mint

a csekkhamisítás…

A nő bárgyún bámult Alexre. – Nem emlékszem.
Egy óra szünetet rendelek el – jelentette be Alex. – Folytatjuk tizenegy
órakor.
–

Amint belépett a szobájába, letépte magáról a talárt, ma mintha fojtogatta
volna. Alex nem értette, hiszen mindig jól érezte magát benne. A jog
világában eligazodott, itt értette a szabályokat, mert egyértelműen
megmondták, hogy milyen viselkedés milyen következménnyel jár – tiszta
sor. Ezt a saját személyes életéről nem mondhatta el. Hiszen a
biztonságosnak hitt iskola mészárszékké változott, és a saját testéből
kiszakadt gyermeket többé nem érti.
Illetve, ha őszinte akar lenni, soha nem is értette…
Ingerülten felállt, és átment a titkárnőjéhez. A tárgyalás előtt kétszer is
bedugta Eleanorhoz a fejét piszlicsáré ügyek ürügyén. Remélte, hogy nem
ezt hallja: „Igen, bírónő”, hanem a nő kissé emberibb hangot megütve
megkérdezi, hogy van Alex, hogy van Josie. És akkor legalább egy fél percre
nem bírónő lenne valakinek a szemében, hanem csak egy másik anya, aki
élete nagy traumáján esett át.
– El

kell szívnom egy cigarettát – mondta. – Lemegyek a földszintre.

Eleanor felpillantott az asztala mellől. – Rendben, bírónő. Alex, gondolta
Alex. Nem bírónő…
Az épületből kilépve, a földszinti raktárrészleg előtt leült egy betonkockára,
és rágyújtott. Mélyen beszívta a füstöt, és behunyta egy kicsit a szemét.
–A

cigi öl, nem tudja?

– Mint

az öregség – felelte Alex, és megfordult. Patrick Ducharme állt ott.

A férfi a napba nézett, hunyorgott. – Nem gondoltam volna, hogy a
bíróknak is lehetnek vétkeik…

– Talán

azt hitte, hogy a pulpitus alatt alszunk?

Patrick vigyorgott. – Hát az elég butaság volna… Nincs hely a matracnak!
Alex feléje nyújtotta a dobozt. – A vendégem egy cigire…
Ha már mindenképpen csábítani akar, erre vannak érdekesebb módok
is…
–

Alex érezte, hogy elpirul. Hihetetlen, tényleg ezt mondta…? Egy
bírónak…? – Ha nem dohányzik, akkor minek jött ki ide?
Fotoszintetizálni a napon. Ha egész nap odabent ülök valamelyik
teremben, az nem tesz jót a feng shuimnak.
–

– Embernek

nincs feng shuija. Csak helyeknek.

– Ezt

tényekre alapozva állítja?

– Hát

nem – vallotta be Alex kis habozás után.

– Na

látja! – a férfi Alex felé fordult, és a nő most először vette észre, hogy
a férfinak egy csíkban fehér a haja, a feje tetejénél. – Mit néz?
Alex gyorsan lekapta róla a pillantását.
– Semmi

baj – nevetett Patrick. – Albinizmus.

– Micsoda?

Igen, albínó vagyok egy kicsit. Tudja, akiknek fehér a bőrük, a hajuk…
Mivel ez recesszív gén az én esetemben, ezért csak egy kis csíkot kaptam,
mint egy hátrányos helyzetű zebra. Egy génnyire vagyok csak egy piros
szemű, hófehér nyúltól. – Aztán a férfi komolyra váltott: – Hogy van Josie?
–

Alex majdnem felhúzta maguk közé a szokásos kínai nagy falat: azt akarta
felhozni ürügyként, hogy nem akar az ügyről beszélni, hiszen érintett lesz
benne, mint bíró. Patrick Ducharme azonban éppen azt tette, amire Alex
vágyott: úgy kezelte, mint emberi lényt, és nem mint közismert tekintélyt. –
Elment az iskolába – vallotta meg. Tudom, láttam.
– Maga…

ott volt?

Patrick vállat vont. – Hát, csak a biztonság kedvéért.

– Történt
– Nem

valami?

– mondta a nyomozó. – Csak a szokásos…

A szó ott visszhangzott a fejükben. Most már semmi se lesz a szokásos,
soha többé. Ezt mindketten tudták. Az ember összeragaszthatja, ami
eltörött, de mindig tudni fogja, hol vannak a törésvonalak.
Hahó – érintette meg Alex vállát Patrick. – Jól van? Alex elborzadva
észlelte, hogy sír. Megtörölte a szemét, és elhúzódott Patricktől.
–

Nincs velem semmi baj – jelentette ki dacosan, hátha Patrick vitatkozni
kezd.
–

A férfi nyitotta is a száját, de aztán nem szólt semmit. – Akkor itt hagyom
a vétkeivel együtt – mondta végül, és bement az épületbe.
Alex csak később, a szobájában ébredt rá, hogy miért használt a férfi
többes számot a vétkeivel kapcsolatban. Nem csak cigarettázáson kapta
rajta, de hazugságon is.

Új szabályokat léptettek életbe: a főbejárat kivételével az összes ajtót
csukni kell az után, hogy a tanítás megkezdődött, pedig egy esetleges
lövöldöző addigra már – diákként – be is juthatott az iskolába. Az
osztályterembe senki sem vihette be a hátizsákját, bár egy fegyvert
kabátban vagy kistáskában is jól el lehet rejteni. Vagy egy dossziéban.
Mindenkinek, akár tanár, akár diák volt, azonosítót kellett hordania a
nyakába akasztva azért, hogy mindenki elszámoltatható legyen a
cselekedeteiért, noha Josie úgy érezte, ez leginkább arra szolgál, hogy
legközelebb könnyebben be lehessen azonosítani a halottakat.
Az igazgató az iskolarádión keresztül köszöntötte a megjelent diákokat a
Sterling High-ban, még ha ez nem is a Sterling High volt. Egy perc néma
csendet kért az emlékezéshez.
Amíg a többiek lehajtották a fejüket, Josie körbepillantott. Nem ő volt az
egyetlen, aki nem imádkozott. Néhányan cédulákat továbbítottak az
üzeneteikkel. Ketten az iPodjukat hallgatták. Egy fiú pedig másolta a
mellette ülőről a matekleckét.

Eltöprengett, hogy vajon ők is azért nem mernek a halottakra gondolni,
mert akkor még jobban elfogja őket a bűntudat?
Josie fészkelődni kezdett, mire beverte a térdét az asztalba. A valahonnan
visszahozott székek és az asztalok kisgyerekeknek készültek, nem pedig
középiskolás korú menekülteknek. Senki sem tudott kényelmesen ülni. Josie
térde szinte a nyakában volt. Néhányan be sem fértek az asztalok mögé –
ők a térdükre tették a dossziéjukat a lapokkal.
Olyan vagyok, mint Alice Csodaországban, gondolta Josie. Figyeljétek,
ahogy majd lezuhanok…

Jordan arra várt, hogy Peter talán leül vele szemben a börtöntárgyalóban.
– Beszélj nekem a bátyádról, Peter – kérte. Figyelte a fiú arcát – csalódás
futott át rajta, ahogy megint rá kellett ébrednie: Jordan újból olyasmit ásott
elő, amire nem számított. – Mit mondjak? – kérdezte Peter.
– Hogy
– Nem

jöttetek ki egymással?
én öltem meg, ha netán erre kíváncsi…

Nem erre voltam kíváncsi – felelte Jordan. – Csak meglepett, hogy
korábban nem említetted.
–

Mégis mikor említettem volna? – bámult rá Peter dühösen. – A
vádemeléskor, amikor egy szót sem szólhattam? Vagy utána, amikor maga
idejött, és csak beszélt, nekem meg hallgatnom kellett?
–

– Milyen

volt?

Figyeljen ide! Joey halott, ahogy arról már értesülhetett. Szóval nem
egészen értem, hogy mit segít az rajtam, ha róla beszélünk!
–

– Mi

történt vele? – faggatta tovább Jordan.

Peter az asztal fémszegélyéhez dörzsölgette a hüvelykujját. – Az a kis
jótanuló, jó sportoló elüttette magát egy részeg sofőrrel.
– Hát

ezt nehéz überolni – jegyezte meg Jordan óvatosan.

– Hogy

érti?

Nos, a bátyád a tökéletes kölyök, nem? Ez önmagában sem semmi, de
hogy még a halálával szentté is válik…
–

Jordan tudatosan adta az ördög ügyvédjét, hátha Peter ráharap a csalira,
és lám, Peter arca tényleg elváltozott. – Hát, azt tényleg nem lehet überolni
– mondta Peter vadul. – Arról magának fogalma sem lehet.
Jordan a táskája szélén dobolt a ceruzával. Peter dühe vajon a
féltékenység vagy a magány szüleménye? Netán a mészárlással magára
akarta felhívni a figyelmet, hogy végre ne Joey kapja, még a síron túl is?
Hogy építheti fel a védelmi stratégiát úgy, hogy Peter tettét a
kétségbeeséssel magyarázza, és senki ne higgye azt, hogy végre ő akart a
bátyja után a figyelem középpontjába kerülni?
– Hiányzik

neked? – kérdezte Jordan.

Peter fanyarul mosolygott. – Az én bátyám, aki a baseballcsapat kapitánya
volt, aki első lett az állami franciaversenyen, aki az igazgatóval haverkodott
– ez az én csodás bátyám mindig egy félmérföldnyire az iskolától rakott ki,
nehogy meglássák a többiek, hogy engem fuvaroz.
– Hogyhogy…?
– Hát

én nem nagyon hozok dicsőséget bárkire is, ha még nem vette volna

észre…
Jordan a tövig felhasított autógumijaira gondolt. – Joey sosem védett
meg, amikor neked támadtak?
– Viccel?
– Hogy

Inkább Joey volt, aki elkezdte…

történt?

Peter a kisszoba ablaka felé lépett. A nyaka foltokban elvörösödött,
mintha már elmesélni is kínos volna. – Azt terjesztette rólam, hogy engem
örökbefogadott a család. Hogy a valódi anyám egy kábszeres kurva volt,
ezért vagyok olyan, amilyen. Néha ezt előttem mondta, és ha ilyenkor
eldurrant az agyam, és nekimentem, akkor csak röhögött, ellökött, én meg
seggre estem. Az arcára volt írva, ahogy ilyenkor többiekre nézett:
láthatjátok, igazam van. Szóval miért kéne, hogy hiányozzon? –
farkasszemet nézett Jordannel. – Örülök, hogy meghalt. Jordant nehéz volt
meglepni bármivel is, de Peter Houghtonnak már többször is sikerült
megdöbbentenie. Peter egészen egyszerűen olyan volt, mintha a

legnyersebb érzelmeket vegytisztára párolták volna, és a társas érintkezés
szabályaiból már egy csöppnyi se maradt volna benne. Ha fáj valami, akkor
sír. Ha dühös, akkor odavág.
Ha reménykedik bármiben is, akkor időben felkészül a csalódásra.
Peter – szólalt meg Jordan nagyon halkan. – Te meg akartad mindet
ölni…?
–

Jordan rögtön el is átkozta magát a száján kiszaladt kérdésért, mert
pontosan ez az, amit egy védőügyvédnek sohasem szabad feltennie, ugyanis
Petert arra készteti, hogy elismerje: szándékosan, előre kitervelten
cselekedett. Válasz helyett azonban Peter visszakérdezett: – Miért, maga
mit tett volna a helyemben?

Jordan még egy kanálnyi vaníliapudingot nyomott Sam szájacskájába,
aztán maga nyalta le a kanalat.
– Nem

a tied – figyelmeztette Selena.

– Finom.

Jobb mint az a vacak borsópüré, amit már beletömtél.

– Bocs,

hogy jó anya vagyok. – Selena egy nedves törlőruhával letörölte a
kicsi képét, aztán ugyanezt Jordannel is megtette, aki kapálódzva próbált
szabadulni a keze közül.
Teljesen meg vagyok lőve – jelentette ki Jordan. Nem tudom Petert
szimpatikusnak feltüntetni a bátyja halála miatt, mert kifejezetten gyűlölte
Joey-t. Még jogilag sem tudok semmit se felhozni mellette, hacsak nem
próbálom beszámíthatatlannak nyilváníttatni, de ezt elég nehéz lenne a
hegynyi bizonyíték ellen…
–

Selena a férje felé fordult. – Tudod, ugye, hogy mi a problémád?
– Mi?
– Hogy

azt hiszed, bűnös.

De hát az isten szerelmére… Az ügyfeleim kilencvenckilenc százaléka
bűnös, mégis nem egyszer elértem a felmentésüket…
–

– Úgy

van. De a lelked mélyén most nem szeretnéd, hogy Peter Houghtont
felmentsék.
Jordan összevonta a szemöldökét.
– Ez

hülyeség.

– Lehet,
– De

de így van. Téged megrémít egy ilyen ember.

hát még csak egy kölyök…

…akitől

frászt kapsz, csak egy kicsit, de mégiscsak kiráz tőle a hideg. Mert
nem hagyta, hogy a világ tovább pakolja rá a szart, és ugye, ilyesmi nem
történhet meg?
Jordan ránézett az asszonyra. – Tíz diákot lelőni nem hősiesség, Selena.
De milliónyi más diáknak a szemében viszont hős lett, akik azt mondják
magunkban, bárcsak nekem lett volna bátorságom ezt megtenni mondta
nyersen.
–

– Hát

ez nagyszerű. Megalapíthatnád Peter Houghton rajongók klubját!

Én nem dicsőítem azért, amit tett, de értem, hogyan került rá sor, mi
mindent élt át előtte. Te, Jordan, ezüstkanállal a szádban születtél. Tényleg,
nézz magadba, te mindig az elithez tartoztál, nem? Az iskolában, a
bíróságon, bárhol! Az emberek ismernek, felnéznek rád. Neked különleges
előjogaid vannak, és még csak észre sem veszed, hogy mások a közelébe
sem juthatnak mindannak, aminek te!
–

Jordan összefonta a karját. – Megint jössz ezzel az elnyomott afrikai
büszke attitűdjével? Mert őszintén szólva…
Te sohasem élted át, hogy lemész az utcára, és mások átmennek a
túloldalra, mert te történetesen fekete vagy! Még sohasem nézett rád
undorodva senki, mert miközben fogod a gyereked, közben véletlenül nincs
rajtad a jegygyűrűd! Ilyenkor az ember szeretne valamit tenni, rájuk ordítani,
és közölni velük, hogy idióták, de nem lehet. Kitaszítottnak lenni a
legrémesebb érzés, ami kiveszi a lábadból az erőt, Jordan. Te már annyira
hozzászoktál, hogy a világ olyan, amilyennek te látod, hogy már ki sem tudsz
lépni a saját kereteid közül.
–

Jordan somolygott. – Ezt a részt a Katié Riccoborno-ügyben elmondott
záróbeszédemből vetted!
–A

feleség, akit vertek? – Selena megrántotta a vállát. – Nem baj, ide illik.

Jordan pislogott egy kicsit. Felállt, megragadta a felesége vállát, és
megcsókolta. – Te olyan kurva okos vagy…
Nem akarnék vitába szállni veled, de elmondanád, hogy most mi van…?
A megvert asszony szindróma… Ez egy létező védelmi stratégia. A
bántalmazott nők beleragadnak egy világba, ami megalázza őket. Egy idő
után folyamatosan veszélyeztetve érzik magukat, de annyira, hogy valamit
tenniük kell. Tényleg azt hiszik, hogy magukat kell védelmezniük még akkor
is, ha a férjük történetesen mélyen alszik. Ez tökéletesen ráillik Peter
Houghton ügyére.
–

Távol álljon tőlem. Jordan, hogy kioktassalak – felelte Selena –, de
emlékeztetnem kell téged arra, hogy Peter nem nő, és nem házas…
–

– Nem

is ez a fontos. Hanem a poszttraumás betegség. Amikor ezek a nők
megindulnak, és lelövik a férjüket, vagy levágják a pasas farkát, akkor nem
gondolnak a következményekre. Csak arra gondolnak, hogy legyen már
vége, ne bántsák őket tovább. Peter is ezt mondja állandóan – hogy meg
akarta őket állítani. És a helyzetünk még jobb is, mert nem kell
megküzdenem a szokásos ügyészi szólamokkal – hogy egy felnőtt nő elég
érett ahhoz, hogy felfogja a tettei következményeit, amikor felemeli a kést
vagy a pisztolyt… Peter még csak egy gyerek. Tényszerűen állíthatjuk, hogy
nem tudta, mit csinál.
Szörnyetegek nem jönnek csak úgy a semmiből; egyetlen háziasszonyból
sem lesz gyilkos, hacsak nem változtatják azzá. Egy megvert nő esetében
Dr. Frankenstein a feleségen uralkodó férj. Peter esetében pedig az egész
iskola. Az agresszorok rúgtak, ütöttek, vágtak – szóval és tettel. Minden
gesztusuk arra irányult, hogy azt, aki nekik nem tetszik, visszanyomják a
szerintük őt megillető helyre. Kínzói markában tanulta meg Peter, hogyan
kell visszavágnia.
Sam fészkelődni kezdett. Selena kivette, és a karjára ültette. – Ilyen
védelmet még senki sem épített fel – jegyezte meg a nő. – „Kínzott áldozat”
szindróma nem létezik…

Jordan a kisfiú maradék vaníliapudingjáért nyúlt, és ujjal kitörölgette a
csészét. – Most már van – mondta, és élvezettel lenyalta az ujját.

Patrick a sötétben ülve mozgatta a kurzort a videojátékban, amit Peter
Houghton alkotott.
Azzal kezdődött a játék, hogy választani kellett egy figurát három fiúalak
közül: az egyik volt a nyelvtankirály, a másik a matekzseni, a harmadik a
komputer ördöge. Az egyik kicsi volt és vékony, pattanásos. A másik
szemüveges. A harmadik túlsúlyos.
Nem volt fegyver a játékos kezében, hanem az eszét kellett használnia,
amikor belépett az iskola egyik vagy másik helyiségébe: a tanáriból vodkához
lehetett jutni a kézigránát fabrikáláshoz. A kazánházban páncélököl rejtőzött.
A laborban mérgező maró savak voltak; az angol-tanteremben nehéz
könyvek. A matekszobában volt körző a szurkáláshoz, fémvonalzó a
vagdalkozáshoz, az informatikateremben fojtogatáshoz való drót. A
technikateremben akadt láncfűrész, a kézműves műhelyben pedig varrótű és
botmixer. A kerámiaműhely kemencével volt felszerelve. Az eszközöketanyagokat kombinálva a játékos hatékony fegyvereket hozhatott létre: a
bevodkázott páncélököl lángoló golyókat szórt; a vonalzó besavazva
mérgező vágószerszámmá változott; a könyvekből és a drótból pedig
csapda készülhetett.
Patrick a kurzort folyosókon és lépcsőkön mozgatta, be az öltözőbe, a
pedellus szobájába. Ahogy a virtuális térben mozgott, hirtelen ráébredt, hogy
ismeri ezt a helyet, már ő is járt itt a Sterling High alaprajzát látta maga előtt.
A játék menete az volt, hogy célba kellett venni a diákok közül az
agresszív barmokat és a menőket. Minden egyes találatért pont járt. Ha egy
művelet két halállal járt, azért háromszoros volt a jutalom. Persze a játékos
is megsebesülhetett eközben kaphatott kokit, falnak vághatták, bezárhatták
egy öltözőszekrénybe.
Százezer pont után egy puska volt a jutalom. Ötszázezerrel pedig már egy
géppuskát lehetett kivívni. Egymillió fölött a játékos már egy nukleáris
rakétán lovagolva találhatta magát.
Patrick figyelte, ahogy kinyílik egy virtuális ajtó. – Kezeket fel! – hangzott
a kiáltás a számítógép hangszórójából, és a képernyőn egy

rendőrkommandó jelent meg golyóálló mellényben. Patrick ismét a nyilakkal
jelölt iránybillentyűkre helyezte az ujjait, és készen állt a csatára. Eddig már
kétszer eljutott idáig, de vagy lelőtték, vagy saját magát lőtte le – ami azt
jelentette, hogy vesztett.
Most azonban célra tartotta a virtuális géppuskát, és nézte, ahogy a
rendőrök eldőlnek, miközben fényesen spriccel a vér.
GRATULÁLOK! MEGNYERTED A BUMM ÉS
KINYÍRÓSDIT! AKARSZ EGY ÚJABB MENETET?

VISÍTÁS

CÍMŰ

A Sterling High-beli lövöldözés után tíz nappal Jordan a Volvójá-ban ült a
bíróság előtti parkolóban. Amint arra számított is, mindenütt fehér
közvetítőkocsik sorakoztak, a tetejükről antennák meredeztek az ég felé,
mint megannyi napraforgó. A Wiggles zenéjének ritmusára dobolt a
kormánykeréken – ezzel gond nélkül el lehetett érni, hogy Sam ne hisztizzen
a hátsó ülésen.
Selena már beslisszolt a bíróságra, és nem szúrták ki – senki sem
gyanakodna arra, hogy neki bármi köze lehet ehhez az ügyhöz. Aztán amikor
meglátta, hogy Selena máris jön kifelé, kiszállt, és kivette a felesége kezéből
a felé nyújtott cédulát. – Kösz, nagy voltál!
Akkor majd később találkozunk… mondta Selena, és behajolt a kocsiba,
hogy kicsatolja Samet az ülésből, Jordan pedig a bíróság felé vette az irányt.
Amint egy riporter felismerte, a dominóeffektus következtében máris zúdult
rá a többi médiamunkás: a vakuk úgy villogtak, mint a tűzijáték; mikrofonok
hadát dugták az orra elé. Kinyújtott karral hárította el őket. – Nem
nyilatkozom – mormolta az orra alatt, és gyorsan bement az épületbe.

Petert már kihozták a börtönből, a seriffhivatal zárkájában várta, hogy
bevigyék a tárgyalóterembe. Kis köröket rótt, és magában beszélt, mikor
Jordant a zárkába kísérték. – Tehát eljött a nap… – mondta Peter egy kicsit
kifulladva, idegesen.
– Jó,

hogy említed – jegyezte meg Jordan. – Emlékszel, miért vagyunk ma

itt?
– Ez

most valami teszt…?

Jordan némán bámult Peterre.
Az előzetes meghallgatás, hogy megáll-e a gyanú – mondta Peter. –
Legalábbis erről beszélt nekem a múlt héten.
–

Nos, hát… Azt nem mondtam a múlt héten, hogy lemondunk erről a
jogunkról.
–

– Lemondunk…?

– kérdezte Peter. – Ez mit jelent?

Azt, hogy visszaadjuk a kártyákat, mielőtt még belenéznénk – felelte
Jordan. Átadta a papírt, amit Selena vitt ki neki a kocsihoz. – Írd alá.
–

Peter megrázta a fejét. – Új ügyvédet akarok.
– Bárki,

aki nem teljesen kutyaütő a szakmában, ugyanezt javasolná…

Mit, hogy mondjak le valamiről anélkül, hogy próbálkoznék…? Maga azt
mondta…
–

– Azt

mondtam, hogy én megadom neked a legkitűnőbb védelmet a legjobb
tudásom szerint – vágott közbe Jordan. – Már megalapozott annyira a
gyanú, hogy vádat lehessen emelni ellened, hiszen százak tanúsíthatják,
hogy aznap lövöldöztél az iskolában. Nem az a kérdés, Peter, hogy
megtetted-e, vagy sem, hanem hogy miért tetted. Ha ma a vádemelés során
sok minden elhangzik, az azzal jár, hogy ők rengeteg gólt rúgnak nekünk, mi
pedig egyet se. Csak a vádnak lenne előnye abból, hogy beszéljenek az
ügyről a média és a megjelentek előtt anélkül, hogy meghallgathatnák a
történetet a mi oldalunkról is. – Megint Peter felé nyújtotta a papírlapot. –
Írd alá.
Peter dühösen meredt rá. Aztán elvette a papírt és a tollat. – Ez olyan ciki
– mondta, és a papírra firkantotta a nevét.
Még sokkal cikibb volna, ha végigcsinálnánk ezt a meghallgatást –
jegyezte meg Jordan, felkapta a papírt, és kiment a zárkából. Elindult, hogy
leadja a bírósági irodán az iratot. Odabent találkozunk – szólt vissza
elmenőben Peternek.
–

Mire odaért, a tárgyalóterem már zsúfolásig megtelt. A hátsó falnál álltak
azok az újságírók, akik megszerezték a belépési engedélyt; a kamerák,
fényképezőgépek bevetésre készen várakoztak. Jordan végigpillantott a
tömegen, és meglátta Selenát a harmadik sor közepén, az ügyész asztala

mögött, amint éppen Samet próbálta lefoglalni. „Szóval…?” – kérdezte
Selena némán, szemöldökét felvonva. Jordan bólintott felé: „Megvan”…
Az elnöklő bíró személye érdektelen volt Jordan szemszögéből, hiszen
csak annyi a tiszte, hogy rányomja a pecsétet a mai iratokra, és átadja a
következő jogi lépcsőfokon álló bíróságnak, amelynek színe előtt Jordannek
el kell majd játszania a maga cirkuszi mutatványát. A tiszteletre méltó David
Iannuccinak Jordan emlékei szerint nem volt más jellegzetessége, mint a
menyétszerű arcát keretező ódivatú, fehér parókája, amiről a vele szemben
állónak nehéz volt levennie a tekintetét.
A jegyző bejelentette Peter ügyét, mire két törvényszolga bekísérte a fiút
a terembe. Az addig duruzsoló, halk beszélgetés elült a karzaton. Peter nem
nézett sehová, mikor belépett, és még akkor is mereven maga elé meredt,
mikor leültették a védelem asztalához, Jordan mellé.
Iannucci bíró átfutotta az asztalára készített iratokat. – Látom, Mr.
Houghton, lemond arról, hogy megtartsuk a bűnösség megállapítását célzó
előzetes meghallgatást.
Erre a hírre amint arra Jordan számított is – a média képviselői szinte egy
emberként sóhajtottak csalódottságukban – ők abban reménykedtek, hogy a
mai előadást megtartják.
Tisztában van ön azzal, hogy felelősségi körömbe tartozott volna ma
annak eldöntése, hogy vajon ön joggal megvádolható-e azzal, hogy
elkövette az ön terhére rótt cselekményeket, és miután ön lemond arról a
jogáról, hogy az ezt célzó meghallgatást megtartsuk, ön nem igényli
közreműködésemet ebben a fázisban; ennek okán ön átkerül az esküdtszék
felelősségi körébe, én pedig továbbítom az ügyet a fellebbviteli bíróságnak?
–

Peter Jordan felé fordult. – Ezt milyen nyelven mondta?
– Mondd,
– Igen

hogy „igen” – felelte Jordan.

– ismételte Peter.

Iannucci bíró rábámult. – „Igen, bíró úr”… – helyesbített a bíró.
Igen, bíró úr – mondta Peter nyomatékkal, majd megint Jordan felé
fordulva odasúgta: – Ez még mindig ciki.
–

Akkor elmehet – mondta a bíró, és a törvényszolgák már húzták is fel
Petert a helyéről.
–

Jordan is felállt, hogy átadja helyét a következő vádlottat képviselő
védőnek. Diana Levenhez lépett, aki még mindig az ügyészi asztalon
rendezgette az aktákat: ez alkalommal nem volt módja használni egyiket
sem. – Nos hát… – szólalt meg Diana anélkül, hogy felnézett volna –, végül
is nem mondhatjuk, hogy bárkit is meglepetés ért volna ma…
– Mikor

küldi el nekem a bizonyítékok összefoglalóját? – kérdezte Jordan.

Nem emlékszem, hogy levélben e kéréssel fordult volna hozzám – a nő
elment Jordan mellett, és sietősen kivonult a tárgyalóteremből. Jordan
igyekezett az eszébe vésni, hogy el ne felejtse majd megíratni Selenával a
bizonyítékkérő levelet, amely ugyan puszta formalitás, mégis fontos, mert
Diana ad rá. Egy ekkora ügyben, mint ez, a kerületi ügyész a szabályokat a
legutolsó betűig betartja, hiszen ha az ügy valaha is fellebbezési szakaszba
jut, nehogy az eredeti eljárásban bárki bármi hibát találhasson, és arra
építhesse a védelmet.
–

A tárgyalóterem előtt beleütközött Houghtonékba. – Ez meg mi a fene
volt? – támadt rá Lewis. – Nem azért fizetjük, hogy dolgozzon is valamit a
tárgyalóteremben?!
Jordan magában elszámolt ötig. – Ezt már megbeszéltem a kliensemmel,
Peterrel. Engedélyt adott rá, hogy elhalasszuk a meghallgatást.
De maga semmit se mondott! – vitatkozott Lacy. – Még csak esélyt se
adtak neki semmire…
–

A mai meghallgatás nem szolgált volna Peter javára. A meghallgatás
előbb-utóbb úgyis megtörténik. Vagy inkább előbb szeretnék, mint utóbb? –
Jordan Lacy Houghtonról a férjére pillantott, aztán megint a nőre vándorolt
a pillantása. – Szívességet tettem maguknak – szögezte le, és otthagyta a
házaspárt, hadd emésszék meg a hallottakat.
–

Patrick éppen Peter Houghton előzetes meghallgatására igyekezett
aznap, amikor hívták a mobilján. Ez azonnal az ellenkező irányba térítette –
pánikszerűen fel kellett keresnie Smyth fegyverboltját Plainfieldben. Az
üzlettulajdonos kis ember dohányfoltos szakállal – a bolt előtti

járdaszegélyen ücsörgött, és zokogott. Egy járőr állt mellette, aki a nyitott
ajtó felé intett az állával.
Patrick a tulajdonos mellé ült. – Ducharme detektív vagyok – mondta. – El
tudná mondani, mi történt?
Az emberke megrázta a fejét. – Olyan gyorsan történt. A nő kért egy
pisztolyt, egy Smith és Wessont. Azt mondta, a házban akarja tartani,
önvédelmi célból. Kérdezte, hogy van-e leírás ehhez a típushoz, és amikor
elfordultam, hogy keressek neki… akkor ő… – a férfi a fejét rázva
elhallgatott.
– Honnan

vette a golyókat? – kérdezte Patrick.

Nem adtam neki töltényt – mondta a fegyverboltos – Biztosan a
táskájában hozta.
–

Patrick bólintott. – Maga maradjon itt Rodriguez őrmesterrel. Lehet, hogy
lesz még kérdésem magához.
A boltban, a jobb oldali falon vér- és agyvelőmaradványok látszottak.
Guenther Frankenstein, az orvosszakértő már ott volt, az oldalán fekvő
holttest fölé hajolt. – Hogy a csudában értél ide ilyen hamar? – kérdezte
Patrick.
Guenther megvonta a vállát.
baseballkártya-gyűjtők kiállításán.

–

Errefelé

jártam

a

városban

a

Patrick a férfi mellé guggolt. – Te baseballkártyákat gyűjtesz?
Hát, májat nem nagyon gyűjthetek, nemde? – Guenther a nyomozóra
pillantott. – Tényleg hagyjuk már abba, hogy ilyen alkalmakkor találkozunk!
–

– Egyetértek.

Elég egyértelmű a helyzet – jelentette ki Guenther. – A szájába vette a
fegyvert, és meghúzta a ravaszt.
–

Patrick látta a táskát az üvegpulton. Belekotort. Talált egy doboz lőszert.
Mellette volt a nyugta a Wal-Martból. Kinyitotta a nő tárcáját, hátha talál
benne igazolványt, Guenther pedig a hátára fordította a holttestet.
A fekete puskaporfoltok ellenére Patrick azonnal felismerte, még mielőtt a
nevét látta volna. Korábban beszélt Yvette Harvey-val, akinek egyetlen (és

Down-kóros) lánya nem élte túl a Sterling High-beli lövöldözést.
Patrick agyába bevillant, hogy lám, Peter Houghton áldozatainak száma
eggyel nőtt.

Csak azért, mert valaki fegyvert gyűjt, még nem mondhatjuk rá, hogy
használni is akarja – mondta Peter a homlokát ráncolva.
–

Március végéhez képest szokatlanul, sőt kísértetiesen meleg –
huszonkilenc fok – volt, de a börtönben nem működött a légkondi. A rabok
boxeralsóban mászkáltak, az őrök ingerlékenyek voltak. A klímaszerelő
csapat, amit „emberiességi okokból” kihívtak, olyan lassan dolgozott, hogy
Jordanben felmerült: mire elkészülnek, megint leesik a hó. Az ügyvéd már
több mint két órája izzadt Peterrel a fülledt kistárgyalóban, és úgy érezte, az
öltönye teljesen átázott.
Szerette volna lemondani ezt a megbízatást. De jó volna hazamenni és
megmondani Selenának, hogy soha nem lett volna szabad elvállalnia… Aztán
bepakolná a családját a kocsiba, és lehajtanának valahol New Hampshire
húsz kilométernyi tengerpartjára, és ő ruhástól beleugorhatna a fagyos
Atlanti-óceánba… A kihűlés általi halál is sokkal kívánatosabb, mint az a
lassú gyilok, amiben Diana Leven és az ügyészi hivatal fogja majd részesíteni
a tárgyalóteremben…
Az a halvány remény, amit eddig Jordan dédelgetett magában a
használható, ámbár bíró előtt még sohasem próbált védelmi taktikával
kapcsolatban, lassan szertefoszlott a bizonyítékok miatt, amelyeket az
ügyészi hivatal küldött meg neki iratkupacok, fotók, egyéb tárgyi
bizonyítékok formájában. E tényhalmaz fényében elég nehéz lenne
elképzelni, vélte Jordan, hogy létezhet esküdtszék, amely, ha ezt meglátja,
még az után érdeklődne, vajon MIÉRT ölt meg Peter tíz embert. Csak az
fogja érdekelni, hogy ezt megtette.
Jordan megdörzsölte orrnyergét. – Te fegyvereket gyűjtöttél – ismételte.
Gondolom, azért tartogattad őket az agyad alatt, mert még nem volt egy
szép üveges szekrényed a számukra.
– Nem

hisz nekem?

– Azok,

akik fegyvert gyűjtenek, nem rejtegetik a gyűjteményüket. És nincs
listájuk a célszemélyekről, olyan fotókkal megspékelve, amin fejek vannak
bekarikázva.
Peter homlokán izzadság gyöngyözött, és a gallérja mentén is kiverte a
víz, a szája pedig megfeszült. Jordan előrehajolt. – Ki az a lány, akit
kiradíroztál?
– Milyen

lány?

A fotón. Bekarikáztad, de aztán azt írtad alá, hogy „élhet”. Peter
félrenézett. – Csak valaki, akit régről ismerek.
– Mi

a neve?

Josie Cormier – Peter habozott egy kicsit, aztán megint Jordan felé
fordult. – Jól van, ugye?
–

Cormier? Az egyetlen Cormier, akit ismer, gondolta Jordan, az a bírónő,
aki Peter ügyében ítélkezni fog. Az nem lehet…
– Miért

kérded? – kérdezte Jordan. – Őt is bántottad?

Peter megrázta a fejét. – Ez rosszindulatú kérdés.
Van valami emögött, amit nekem tudnom kéne? – gondolta Jordan.
–A

barátnőd volt?

Peter mosolygott, de csak a szájával, a szemével nem. – Nem.
Jordan volt már Cormier bírónővel együtt a kerületi bíróság
tárgyalótermében. Kedvelte a nőt: kemény volt, de igazságos. Valójában a
legjobb bíró erre az ügyre, akit Jordan képzelhet – a másik lehetőség
Wagner bíró lenne, aki nagyon öreg, az ügyészség irányában elfogult bíró.
Josie Cormier maga nem vált áldozattá a lövöldözés során, de ettől még
Cormier bírónő ezernyi más okból is lehet elfogult, vagyis alkalmatlan a
tárgyalás levezetésére. Jordan először is arra gondolt, hogy fennállhat a
tanú befolyásolásának lehetősége és még annyi más, ami bekavarhat. Vajon
honnan deríthetné ki, mit tud Josie Cormier a lövöldözésről, de úgy, hogy
senki ne fogjon szagot?
Vajon tudhat-e valamit, ami segíthet Peteren?

– Azóta,
– Ha

hogy itt vagy, beszéltél vele? – kérdezte Jordan.

beszéltem volna, akkor most megkérdeztem volna, hogy van?

– Nos,

ne is beszélj vele – utasította Jordan Petert. – Senkivel ne beszélj,
csak velem.
– Ami

olyan, mintha egy kőfallal beszélgetnék – morogta Peter.

Tudod, most fel tudnék sorolni ezer és egy dolgot, amit inkább csinálnék
ahelyett, mint hogy itt ülök veled ebben a pokoli melegben.
–

Peter szeme összeszűkült. – Akkor miért nem megy, és csinálja, amit
akar? Úgysem figyel oda egyetlen szavamra sem.
Én minden szavadra figyelek, Peter. Meghallgatlak, aztán gondolkozom
mindarról, amit a kerületi ügyész halmozott a lábam elé. Ami azt mutatja,
hogy te hidegvérű gyilkos vagy. Hallgatom, amikor azt magyarázod, hogy
fegyvereket gyűjtesz, mint valami kis történész, akit az amerikai
polgárháború világa foglalkoztat.
–

Peter arca megrándult. – Remek. Azt kérdi, akartam-e használni a
fegyvereket? Igen, akartam! Az egész tervet lefuttattam a fejemben.
Kidolgoztam a legkisebb részletekig, az utolsó pillanatig. Meg akartam ölni
azt, akit a legjobban utálok. Aztán valahogy nem sikerült.
– Az

a tíz ember…

– Csak
– Hát

az utamba került – felelte Peter.

akkor kit akartál megölni?

A szoba túloldalán lévő klímaberendezés hirtelen nagy köhögéssel életre
kelt. Peter elfordította a tejét. – Magamat – mondta.

Egy évvel korábban
Én ezt még most sem tartom jó ötletnek – mondta Lewis, miközben
kinyitotta a furgon hátsó ajtaját. Dozer kutya az oldalán feküdt, és zihálva
küzdött a levegőért.
–

De hát tudod, mit mondott az állatorvos – felelte Lacy, és a retriever
fejét simogatta –, jó kutya… Akkor került hozzájuk, amikor Peter hároméves
volt. Most, tizenkét éves korában az állat veséi felmondták a szolgálatot. A
kutyának nem, csak nekik lenne jó, ha a gyógyszereléssel
meghosszabbítanák az életét – nehéz volt elképzelni a házukat a benne
lófráló kutya nélkül.
–

– Nem

az elaltatásáról beszélek – magyarázta Lewis. – Hanem arról, hogy
ők itt vannak…
A fiúk nehézkesen másztak elő a furgonból. Hunyorogtak a napfényben,
görnyedten álltak. Széles volt a hátuk, Lacynek erről a tölgyfák jutottak
eszébe, meg az, hogy mindketten kissé befelé forgatják a bal lábukat járás
közben. Bárcsak látnák, hogy menynyire hasonlítanak egymáshoz…
– Nem

hiszem el, hogy iderángattál minket – mondta Joey.

Peter a kavicsokat rugdosta. – Ez olyan szar…
– Vigyázz

a szádra – figyelmeztette Lacy. – És ami azt illeti, én nem hiszem
el, hogy annyira önzők volnátok, hogy ne akarnátok elbúcsúzni egy
családtagtól.
– Otthon

is elbúcsúzhattunk volna tőle – mormolta Joey.

Lacy a csípőjére tette a kezét. – A halál is az élet része. Én is a
szeretteimet szeretném majd magam mellett tudni, ha eljön az idő. – Lacy
megvárta, hogy Lewis a karjába emelje a kutyát, aztán lecsukta a kocsi
hátsó ajtaját.
Az utolsó időpontot kérte az állatorvostól, hogy ne sürgesse őket senki és
semmi. Egyedül ültek a várószobában; a kutya úgy hevert Lewis ölében, mint
egy térdre vetett pokróc. Joey felkapott egy hároméves sportmagazint, és
olvasni kezdte. Peter összefont karokkal bámulta a mennyezetet.

Beszélgessünk Dozerről, hogy mi vele kapcsolatban a legkedvesebb
emlékünk – indítványozta Lacy.
–

Lewis felsóhajtott. – Az isten szerelmére…
– Ez

olyan béna dolog… – szólalt meg Joey.

Nekem az a legkedvesebb – kezdte Lacy zavartalanul –, amikor Dozer
kicsi volt, és az ebédlőasztalon kaptam rajta úgy, hogy a feje eltűnt a pulyka
hasában. – Megsimogatta a kutya fejét. – Abban az évben levest ettünk
Hálaadáskor.
–

Joey lecsapta a magazint oda, ahol volt, és fújt egyet.

Marciának, az asszisztensnek olyan hosszú copfja volt, hogy leért a
fenekéig. Lacy két évvel azelőtt segítette világra a nő két ikergyermekét. –
Szia, Lacy – mondta az asszisztens, és megölelte a szülésznőt. – Jól vagy?
Lacy jól tudta, a halállal az a probléma, hogy az embernek hirtelen elvész a
vigasz céljait szolgáló szókincse.
Marcia Dozerhez lépett, és megvakarta a kutya füle tövét. – Itt kint
megvárják…?
– Igen…

– formálta némán a szavakat Joey Peter irányába.

Mindannyian bemegyünk – jelentette ki Lacy határozottan. Bementek
Marcia után az egyik kezelőbe, és lerakták Dozert a vizsgálóasztalra, aki
kaparni kezdett, a körmei kopogtak a fémen. – Jó kutya… – csitítgatta
Marcia.
–

Lewis és a fiúk felsorakoztak a fal mellett, mint a gyanúsítottak a
rendőrségi kihallgatóban. Amikor bejött az állatorvos, kezében injekcióstűvel,
még hátrébb próbáltak araszolni. – Akarja tartani maga is? – kérdezte a férfi,
mire Lacy bólintott, előrelépett, és a karját átfűzte az asszisztensé alatt.
Nos, Dozer, remekül küzdöttél – mondta az orvos, és a fiúk felé fordult.
– Nem fogja érezni.
–

– Az

micsoda…? – meredt Lewis a tűre.

Egy olyan oldat, ami ellazítja az izmokat, és megszünteti az
idegingerület-átvitelt. Enélkül nincsenek gondolatok, se érzések, se mozgás.
Kicsit olyan, mint amikor elalszunk… – kitapintott egy eret a kutya lábában,
miközben Marcia biztos kézzel lefogta az állatot. Befecskendezte az
anyagot, és megvakargatta Dozer fejét.
–

A kutya vett egy mély levegőt, aztán mozdulatlanná vált. Marcia oldalt
lépett, Lacy karjaiban hagyva Dozert. – Kimegyünk egy percre – mondta az
asszisztensnő, és az orvossal együtt elhagyták a helyiséget.
Lacy ahhoz volt szokva, hogy új életet tart a karjaiban, és nem ahhoz,
hogy az élet kimegy a testből. Ez is egyfajta átmenet – a várandós
kismamából szülő nő lesz, a gyerekből felnőtt, az életből halál –, mégis, a
házikedvenc búcsúztatása mindennél nehezebbnek bizonyult. Mintha nem
volna helyénvaló, hogy az embert ilyen erős érzelmek fűzzék egy állathoz.
Mintha butaság volna, hogy az ember annyira szeressen egy mindig
lábatlankodó, a sarat a házba behordó, a bőrfotelt összekarmoló kutyát,
mint amennyire a saját gyerekeihez kötődik…
És mégis…
Ez a kutya volt az, aki csöndben és nyugodtan tűrte, hogy a hároméves
Peter a hátán ülve körbelovagolja az udvart. Ő ugatott veszettül, amikor
Joey feltett valamit főni, aztán elaludt a díványon, és a tűzhely kigyulladt.
Dozer volt, aki Lacy lábára hevert meleg, rózsaszín hasával, miközben ő egy
hideg este az e-mailjeire válaszolgatott…
Lacy a kutya holttestére hajolt, és sírni kezdett – először halkan, aztán
hangosan hüppögve. Joey elfordult, Lewisnak megrándult az arca.
– Csinálj

már valamit – hallotta Lacy Joey feszült, karcos hangját.

A vállán egy kezet érzett, Lacy azt hitte, Lewis az, de nem: Peter volt. –
Amikor kiskutya korában – szólalt meg Peter – elmentünk kiválasztani őt az
alomból… A testvérei mind ki akartak mászni az elkerített részből, ő meg a
lépcső tetején állt, ránk nézett, aztán elcsúszott, és föntről a többiek fejére
esett. Ez a legkedvesebb emlékem…
Lacy mindig is úgy gondolta, szerencséje, hogy van olyan gyereke is, aki
nem a tipikus amerikai egyengyerek, akinek vannak érzései, és elég érzékeny
ahhoz, hogy mások érzéseit, gondolatait is átélje. Kiengedte markából a
kutya szőrét, és kitárta a két karját Peter felé. Joey már magasabb volt az

anyjánál, és az apjánál is izmosabb, Petert azonban még jól át lehetett ölelni.
Még a csontos válla is, ami szélesnek tűnt a pamuting alatt, finomabban
simult a keze alá. Még csak egy férfipalánta – kicsit darabos, csiszolatlan,
félkész…
Bárcsak az ember megtarthatná a gyerekeit olyannak, amilyenek ilyenkor,
éretlen állapotukban – mintegy borostyánba zárva, az örökkévalóságnak…

Josie életében minden iskolai hangverseny és színdarab úgy zajlott, hogy
őt csak egy szülő jött megnézni. Az anyja – dicséretére legyen mondva –
úgy sakkozta ki a tárgyalótermi megjelenésének időpontjait, hogy
megnézhesse Josie-t mint fogszút a fogmosást népszerűsítő darabban, vagy
meghallgathassa két ütemnyi szólóját a karácsonyi dalban. Voltak más
gyerekek is, akiket csak egy szülő nevelt – mert például elváltak –, de Josie
volt az egyetlen az iskolában, aki még sohasem találkozott az apjával. Amíg
a többiek második osztályban nyakkendőforma üdvözlőkártyákat fabrikáltak
apák napjára, ő meg egy másik lány, akinek az apja negyvenkét évesen
meghalt rákban, a sarokban ücsörgött.
Mint minden kíváncsi gyerek, Josie is faggatni kezdte az anyját erről a
dologról, amikor kezdett felnőni. Miért váltak el? – firtatta, s nem számított
arra, hogy az derül ki, sose voltak házasok. –Nem volt az a nősülős fajta –
mondta az anyja Josie-nak, aki nem értette, hogy ettől még miért kell olyan
típusnak is lennie, aki sose küld ajándékot a lánya születésnapjára, és sose
hívja meg egyetlen nyári hétvégére sem a házába, és még csak föl se hívja
soha…
Idén biológiát kezdett volna tanulni Josie, aki már előre ideges volt a
genetikai fejezettől – hiszen ő még azt sem tudja, hogy az apjának barna
vagy kék szeme van-e, vagy hogy göndör-e, szeplős-e, vagy mondjuk, hat
ujja van… Az anyja félvállról intézte el Josie aggodalmait. – Biztosan van az
osztályban valaki, akit adoptáltak jelentette ki. – Te máris ötven százalékkal
többet tudsz nála.
Íme, amit Josie lassanként kiderített az apjáról: Logan Rourke-nak hívják.
Abban a jogi suliban tanított, ahová az anyja is járt.
Idejekorán megőszült, de az anyja állítása szerint szívdöglesztő módon,
nem taszítóan.

Tíz évvel idősebb volt az anyjánál, ami azt jelenti, hogy most ötven.
Hosszú ujjai voltak, és tudott zongorázni. Viszont nem tudott fütyülni.
Hát ez még nem egy komplett jellemzés – Josie legalábbis ezt mondta
volna, már ha valaki megkérdezte volna a véleményét, amit persze nem tett
meg senki.
Courtney mellett ült a biolaborban. Josie normál esetben nem Courtney-t
választotta volna tanulópárnak a bioszhoz – nem mondhatni, hogy Courtney
brillírozott volna a természettudományokban –, de úgy tűnt, ez nem számít.
Mrs. Aracort volt a pompomlányok mellett a felügyelő tanár, és hát, ugye,
Courtney beletartozott a csapatába. Bármilyen ócska dolgozatot
beadhattak, valahogy mindig a legjobb jegyeket kapták.
Egy szétcincált macskaagy hevert Mrs. Aracort előtt az asztalon, és
formaldehidszagot árasztott. Úgy festett, mint egy országúti gázolás
végeredménye, ami önmagában sem volt semmi, ráadásul az előző
szünetben ebédeltek. (Ettől a micsodától – borzongott bele Courtney – csak
még inkább bulimiás leszek…) Josie próbált véletlenül sem ránézni, amíg a
feladaton dolgozott: mindenki kapott egy vezeték nélküli internetkapcsolattal
felszerelt laptopot, hogy keressen humán kutatási célú állatkísérletekről
szóló cikkeket. Josie talált egy majomkísérletről szóló beszámolót, amelyet
egy allergia elleni tabletta gyártója végeztetett. Ennek során a majmokat
asztmássá tették, majd meggyógyították. Egy másik kísérlet arról szólt,
hogy kölyökkutyákat fertőztek meg az AIDS vírusával.
Josie véletlenül rákattintott egy keresőgombra, mire feljött a Boston Globe
honlapja. A képernyőt betöltötte az éppen aktuális választási versengésről
szóló híradás: a harc a jelenlegi kerületi ügyész és kihívója, a Harvard
Egyetem jogi karának dékánja, egy Logan Rourke nevű ember között folyt.
Josie mellkasában mintha pillangók kezdtek volna verdesni. Nem lehetnek
túl sokan ezzel a névvel és titulussal, ugye…? Hunyorogva közelebb hajolt a
képernyőhöz, de a kép elég szemcsés volt, a nap meg betűzött a terembe. –
Mi bajod? – suttogta neki Courtney.
Josie megrázta a fejét, és lehajtotta a laptop fedelét, mintha az
megőrizhetné a titkát.

Peter sosem használta a piszoárt. Még ha csak kisdolga akadt is az
iskolában, inkább nem állt be valami óriás mellé, aki a végzős évfolyamba
járt, és… hát, megjegyzést tett volna, hogy Peter csak egy pisis
kilencedikes, és hogy ez különösen az alsó régióiban feltűnő… Úgyhogy
bement inkább egy fülkébe, hogy nyugta legyen.
Szerette a vécében a feliratokat olvasgatni. Az egyik fülke tele volt
faviccekkel, a másikban azoknak a lányoknak a neve díszlett a falon, akik
hajlandók voltak furulyázni. Az egyik bejegyzés különösen vonzotta Peter
tekintetét, akárhányszor is látta: TREY WILKINS EGY BUZI KÖCSÖG.
Peter nem ismerte Trey Wilkinst – valószínűleg már régen nem járt ide –, de
eltűnődött, hogy vajon Trey Wilkins is a fülkébe járt-e pisilni…
Peter éppen egy szófaji kvízjáték kellős közepén jött ki az anyanyelvi
óráról. Az volt az érzése, hogy a világegyetem szemszögéből nézve
nagyjából édesmindegy, hogy egy módosítószó igét vagy főnevet módosít-e,
vagy éppen eltűnik a csillagködben. Remélte, hogy mire visszaér az
osztályba, az utóbbi eshetőség fog bekövetkezni. Dolgát elvégezvén már
csak téblábolt a mosdóban, mert ha ezt a kvízt is elbukja, az gáz, mert az
előző sem sikerült. Nem is annyira szülei haragjától tartott Peter, hanem
attól, ahogyan majd az ősei ránéznek a csalódott képüktől félt, amely arról
árulkodik, hogy ő miért nem lett olyan, mint Joey.
Hallotta, hogy nyílik az ajtó, ketten beléptek, beáradt a folyosó zaja. Peter
gyorsan lehajolt, és kikukucskált az ajtó széle alatt. Nike sportcipőket látott.
– Izzadok, mint egy malac – mondta az egyik srác.
A másik nevetett. – Ez azért van, mert olvad a vaj a fejeden…
– Ja,

biztos! De vigyázz, mert félkézzel meg tudnálak alázni a kosárpályán.
Úgy, hogy a másik hátra van kötve…
Peter hallotta az öblítővíz zubogását, aztán mintha valaki vizes kézzel
csapkodott volna valamit.
– Hé,

nem szeretnék ruhában zuhanyozni!

Jaj, így már sokkal jobb – mondta az előző hang. – Most már legalább
nem izzadok annyira. Figyu, úgy nézek ki, mint Alfalfa.
–

– Ki
–

a nyavalya?

Hát te hol élsz, valami másik bolygón, lökött? Az a srác a Little

Rascalsból, akinek úgy fel van nyalva a sérója a feje búbján.
– Hát,

szerintem inkább úgy nézel ki, mint egy buzi köcsög…

Na, ne szívass… – újabb röhögés. – Végül is tényleg hasonlítok
Peterre…
–

Ahogy Peter a nevét hallotta, a szíve nagyot dobbant. Kitolta a reteszt, és
előlépett az ajtó mögül. A mosdók előtti fiúk egyike egy focista volt, akit
Peter csak látásból ismert, a másik a saját bátyja. Joey haja víztől
csöpögött, és hátul föl volt nyalva tarajosan, ahogy néha Peteré állt föl,
bármit csinált vele, hiába zselézte le az anyja hajfixálójával.
Joey oldalvást rápillantott. – Na, tűnés innen, kis seggdugasz – utasította,
mire Peter kisietett a mosdóból.
Peternek odakint az jutott eszébe, hogy tűnhetne el még jobban: mikor
már szinte a saját életében sincs jelen.

Alex pulpitusa előtt két férfi állt, egy ikerházban laktak, de utálták egymást.
Arliss Undergroot burkoló volt, a karjai csuklótól vállig teletetoválva,
borotvált fején annyi piercinggel, ami bőven beindíthatta a bírósági
fémdetektorokat. A vegetáriánus Rodney Eakes egy bankban dolgozott, és
értékes lemezgyűjteménye volt a híres Broadway-musicalek eredeti
hangfelvételeivel. Arliss lakott a földszinten, Rodney az emeleten. Pár
hónappal korábban Rodney hazavitt egy bála szénát, hogy talajtakarónak
szétterítse organikus kiskertjében, de valahogy nem jutott hozzá, és a
szénaköteg ottmaradt Arliss tornácán. Arliss megkérte Rodneyt, hogy
távolítsa el a bálát, de Rodney nem cselekedett elég gyorsan. Egy este
Arliss és a barátnője elvágták a zsineget, és szétszórták a szénát az
előkertben.
Rodney kihívta a rendőrséget, és a rendőrök szabályszerűen
letartóztatták Arlisst szabálysértésért: jogilag a vád egy szénabála
megrongálása volt.
Miért kell a New Hampshire i adófizetőknek az ilyen ügyek tárgyalására
pénzt áldozniuk? – kérdezte Alex.
–

A rendőrségi ügyész vállat vont. – A főnök megkért, hogy foglalkozzam
vele – mondta megadóan, de közben sokatmondóan az égre emelte a

tekintetét.
Az ügyész azt már bizonyította, hogy Arliss valóban hozzányúlt a
szénához, és szét is szórta a gyepen, tehát jogilag a bizonyítás sikeresnek
volt tekinthető. Ám egy ennek nyomán született ítélet azt hozná magával,
hogy Arliss büntetett előéletű lesz egész életében.
Meglehet, hogy kellemetlen szomszéd, de ennyit azért nem érdemel.
Alex az ügyészhez fordult. – A felperes mennyit fizetett ki azért a
szénabáláért?
– Négy

dollárt, bírónő.

Alex ekkor a gyanúsított felé fordult. – Van magánál négy dollár?
Arliss bólintott.
Remek. Az ügyét ejtjük abban az esetben, ha megfizeti a felperes kárát.
Vegyen elő most négy dollárt, adja át az ott álló rendőrtisztnek, aki majd
átadja Mr. Eakesnek a tárgyalóterem kijáratánál. – A jegyzőre pillantott. –
Akkor most tartunk egy negyedórás szünetet.
–

Alex a szobájában levette a talárt, és felkapott egy doboz cigarettát. A
hátsó lépcsőn lement a földszintre, és rágyújtott. Mélyeket szippantott a
cigarettából. Voltak napok, amikor büszke volt a munkájára, de akadt olyan
is, mint ez a mai, amikor nem értette, mi szél hozta ide egyáltalán.
Meglátta Lizt, a kertész-karbantartót, aki a bírósági épület előtti gyepet
gereblyézte. – Hoztam cigit – mondta Alex.
– Mi

a baj?

– Miért

gondolod, hogy baj van?

– Mert

már évek óta itt dolgozol, de még sose hoztál nekem cigit.

Alex egy fának dőlt, és nézte, ahogy a fényes-színes falevelek beakadnak
Liz gereblyéjének fokaiba. Most ment rá három órám egy olyan ügyre,
aminek bíróságra sem lett volna szabad kerülnie. Hasogat a fejem. És
mindennek a tetejébe még a vécépapír is kifogyott a szobám melletti
vécéből, szólnom kellett a törvényszolgának, hogy hozzon egy tekercset a
karbantartásról.

Liz felpillantott a fára, amelyről egy szélroham újabb leveleket sodort a már
felgereblyézett gyepre. – Alex – szólalt meg –, kérdezhetek tőled valamit?
– Hát

hogyne.

– Mikor

dugtak meg utoljára?

Alex hitetlenkedve fordult a nő felé. – Ennek meg mi köze van ahhoz,
hogy…
A munkába járók többsége azzal tölti a munkaidejét, hogy arról
álmodozik, vajon mikor mehet már végre haza, és teheti, amit szeretne. Amit
tényleg szeretne. Veled ez fordítva van.
–

– De
– Mi

hát ez nem igaz. Josie meg én…
jót csináltatok például a hétvégén?

Alex felvett egy levelet a földről, és tépkedni kezdte. Josie társasélete
annyira felpörgött mostanában, hogy állandóan hívogatták. Átment valakihez
aludni, vagy elmentek bandában mozizni, vagy valakinél gyűléseztek, ahol
volt alagsori búvóhely. Ezen a hétvégén Josie vásárolgatni ment Haley
Weaverrel, aki éppen most kapta meg a jogosítványát. Alex meg lekörmölt
két határozatot, és kipucolta a frigó zöldségtartóját.
– Szervezek

neked egy vakrandit – indítványozta Liz.

Sterlingben egy sor üzleti vállalkozás szünidőben diákmunkásokat
alkalmazott.
Peter,
miután
eltöltötte
az
első
nyarát
egy
fénymásolószalonban, arra a következtetésre jutott, hogy ez azért van, mert
a munkák többsége ramaty, és más nem kapható rá, csak diákok.
Az volt a feladata, hogy sokszorosítsa a Sterling College kurzusanyagait,
jegyzeteit, amit a professzorok behoztak. Peter tudta, hogyan kell
lekicsinyíteni egy dokumentumot, vagy beállítani a színeket.
Amikor a kuncsaftok fizettek, játékból megtippelte az öltözékük, a
hajviseletük alapján, mekkora bankjegyet fognak előhúzni a tárcájukból. Az
egyetemisták mindig húszdollárost húztak elő. A babakocsival érkező
anyukák pedig hitelkártyát. A profok gyűrött egydolláros bankókat
használtak.

Azért dolgozott itt Peter, mert szüksége volt egy új gépre, ami tud annyit,
hogy meg lehessen vele tervezni azokat a játékokat, amelyeket Derekkel
akkoriban kitaláltak. Peter nem tudott betelni azzal a csodával, hogy elég
néhány, látszólag értelmetlen parancs, és a számítógép – láss csodát! – a
képernyőre varázsol egy lovagot, egy kardot vagy egy kastélyt. Lenyűgözte
a működési elv: hogy az, ami másnak csak zavaros, érthetetlen adat- és
cselekvéshalmaz, egyszeriben szemkápráztató rendbe szerveződik. Csak
érteni kell a nyelvén…
Egy héttel korábban, amikor a főnök szólt, hogy felvett még egy
diákmunkást, Peter olyan ideges lett, hogy húsz percre be kellett zárkóznia a
fürdőszobába. Ennyi idő kellett, hogy megnyugodjon, és úgy tudjon tenni,
mintha mi sem történt volna. Ha ostoba és unalmas volt is ez a munka a
fénymásolóban, egy szempontból maga volt a mennyország: Peter itt
egyedül lehetett a délután nagy részében, és nem kellett attól tartania, hogy
a menők közül valaki erre téved.
Ha viszont most Mr. Cargrew valaki mást behoz ide a Sterling High-ból,
akkor a bolt nem lesz többé menedékhely. Peternek akkor kétszer is meg
kell majd gondolnia, mit tesz és mond, máskülönben beindul a pletyka.
Peter nagy meglepetésére azonban Josie Cormier jelent meg mint leendő
munkatársa.
Josie Mr. Cargrew nyomában jött be a szalonba. – Ez itt Josie – mondta a
férfi bemutatásképpen. – Vagy már ismeritek egymást?
– Hát,
– Na

valamennyire… – mondta Josie.

ja – mondta Peter.

– Peter

majd elmagyaráz mindent neked – közölte Mr. Cargrew, és elvonult

golfozni.
Amikor korábban Peter az iskolában, a folyosón látta Josie-t az új
barátaival, alig ismert rá. Már másképp öltözött – a farmernadrág fölött
kivillant lapos hasa, és divatosan, egymásra rétegezve hordta a szivárvány
minden színében pompázó pólókat. A sminkje hatalmasra nagyította a
szemét. Néha Peter kissé szomorúnak látta, de úgy érezte, Josie nem is tud
a saját szomorúságáról.

Utoljára öt évvel ezelőtt beszélt Josie-val, amikor hatodikosok voltak.
Akkor még biztosra vette, hogy Josie hamarosan kilép majd a
népszerűségnek, a menőségnek ebből a ködfelhőjéből, és ráébred, hogy
azok, akikkel az idejét tölti, körülbelül annyira sziporkázóak és érdekesek,
mint a kartonpapírból kivágott reklámfigurák. Mérget vett volna rá, hogy
abban a pillanatban visszatér hozzá, amint azok elkezdik szétcincálni a nem
menőket – ahogy szokták. Te jó ég, mondja majd Josie, nem is értem, mit
vártam tőlük? És majd együtt nevetnek Josie nagy alvilági utazásán.
Josie azonban sohasem jött hozzá vissza térden csúszva. Akkor Peter
Derekkel kezdett barátkozni a focicsapatból, és mire hetedikes lett, már
szinte valószínűtlennek tetszett, hogy valaha ő és Josie két hétig
csiszolgattak egy olyan titkos, baráti kézfogásbalettet, amelyet rajtuk kívül
soha senki nem tud megismételni.
Nos hát – szólalt meg Josie a fénymásolóban töltendő első napján,
mintha sose ismerték volna egymást –, akkor mi a feladat?
–

Már egy hete együtt dolgoztak. Nos, nem egészen együtt – inkább csak
lenyomták duettben – mintha csak egy tánc volna – azt a koreográfiát,
amelyet a sok nyögő-sípoló masina és az élesen csörgő telefon megkívánt
tőlük. Ha beszéltek egymással, az csak a munkára szorítkozott: – Van még
festékkazetta a színes másolóhoz? Mennyit kell kérnem a kuncsafttól, ha ide
küldeti a faxát?
Ezen a délutánon Peter egy pszichológiakurzus anyagát másolta az
egyetem számára. Olykor, amikor egy-egy oldal átfutott a szeme előtt az
automatikus adagolóban, skizofrének agyának felvételeit látta – a frontális
lebeny vadrózsaszín körei a szürke különféle árnyalataiban jöttek elő a
másológépből. – Mi az, amikor valamit nem a valódi szóval nevezel meg,
hanem egy márkanevet mondasz helyette?
Josie egy másik köteg másolt anyagot tűzött össze éppen. Megvonta a
vállát.
– Olyasmire
– Jell-O

gondolok, mint Xerox – folytatta Peter. – Vagy Kleenex.

válaszolta Josie egy kis hallgatás után.

– Google.

Josie felpillantott rá. – Band-Aid – mondta.

– Q-tip.

Josie gondolkodott egy kicsit, aztán elvigyorodott. – FedEx.
Peter mosolygott. – Frizbi.
– Crock-Pot.
– Az

nem is…

– Akkor

nézd meg a szótárban – szögezte le Josie. Jacuzzi. Post-it.

– Magic

Marker.

– Ping-Pong!

Ekkorra már mindketten abbahagyták, amit csináltak. Egymás mellett állva
nevetgéltek, amikor megszólalt az ajtónyitást jelző dallamcsengő.
Matt Royston sétált be a boltba. A Sterling hokicsapatának egyensapkája
volt rajta, bár a szezonnyitáson még csak egy hónap múlva lesznek túl.
Mindenki tudta, hogy Matt útja a hoki révén máris nyitva áll az egyetem felé,
pedig a felvételi nem holnap lesz. Peter, aki még mindig a csoda hatása alatt
állt, hogy lám, újra itt van vele Josie, mint régen, figyelte, ahogy Josie Matt
felé fordul. A lány arca kipirult, a szeme felizzott. – Hát te mit keresel itt?
A fiú a pultnak dőlt. – Így bánsz minden vevőddel?
– Kell

valamit másoltatnod?

Matt szája sarka mosolyra görbült. – Dehogy, én csak az eredetit
szeretem mindenben. – Körbepillantott az üzletben. – Szóval, itt dolgozol?
Nem, csak beugrottam egy ingyen pezsgős-vacsorára – viccelődött
Josie.
–

Peter a pult mögül követte a beszélgetésüket. Azt várta, hogy Josie közli
Matt-tel, éppen félbehagyott egy munkát, ami persze nem lenne egészen
igaz, de mégis – javában beszélgettek. Vagy valami olyasmit műveltek…
– Mikor

végzel? – kérdezte Matt.

– Ötkor.
– Néhányan

átmegyünk ma este Drew-hoz lötyögni.

Ezt most vegyem meghívásnak? – érdeklődött Josie, és Peternek
feltűnt, hogy a mosolya nyomán gödröcskék jelentek meg a lány arcán;
korábban sohasem látta őket. Vagy csak sohasem mosolygott így, amikor
vele volt…
–

– Szeretnéd,

ha meghívás lenne? – kérdezett vissza Matt.

Peter feléjük lépett a pult mögött. – Dolgoznunk kéne bökte ki
önkéntelenül.
Matt szeme Peter felé villant. – Vedd le rólam a szemed, kis homokos.
Josie úgy mozdult, hogy a testével eltakarja Petert Matt elől. – Mikor
megyünk?
– Hétkor.
– Akkor

ott találkozunk – felelte Josie.

Matt a pulton dobolt. – Oké – mondta, és kisétált a boltból.
– Susan

Wrap – mondta Peter. – És Vaseline.

Josie értetlenül fordult felé. – Micsoda? Ja, értem… – felvette az iratokat,
és összerendezte a kupacot. Peter papírt rakott a gépbe. – Kedveled?
– Mattet?

Hát, azt hiszem, igen.

Nem úgy értettem… – mondta Peter. Megnyomta a copy gombot, és
nézte, ahogy a masina ontani kezdi magából a száz darab egyforma
példányt.
–

Mikor Josie-tól nem kapott választ, odaállt mellé a válogatóasztalhoz.
Felszedett néhány lapot, összetűzte őket, és átadta a lánynak. – Milyen
érzés? – kérdezte.
– Micsoda

milyen érzés?

Peter elgondolkodott egy kicsit. – Hát a csúcson lenni.
Josie újabb lapokért nyúlt, és bedugta őket a tűzőgépbe. Megcsinált
három sorozatot némán, Peter már azt hitte, ügyet se vet rá, de aztán
mégiscsak megszólalt. – Az ember megteszi az első rossz lépést, aztán már
csak halad lefelé a lejtőn.

Peter kihallotta a hangjából azt a régi zöngét, s ez úgy hatott rá, mint egy
gyerekdal. Élénken látta maga előtt, ahogy egy régi júliuson Josie-ék háza
előtt ültek a lépcsőn, és tüzet akartak csiholni a napfény erejével, Peter
szemüvegének lencséjével. Szinte hallotta Josie hangját, amint hátraordított
a válla fölött, amikor az iskolából rohantak haza, hogy csak próbálja utolérni,
ha bírja, látta most a halvány pírt Josie arcán, és rájött, hogy az a régi Josie
még mindig itt van valahol, a sok-sok, hagymahéjhoz hasonlatos álca alatt.
Mint a matrjoska-babák, amelyekből mindig előkerül egy újabb, egy még
kisebb, mígnem a végén az ember kezében marad az a kicsike, amely
pontosan a markába simul…
Bárcsak valahogy eszébe juttathatná Josie-nak ezeket a dolgokat… Talán
nem is a népszerűség miatt kezdett el Josie Matt-tel meg a bandájával járni,
hanem azért, mert elfelejtette, hogy milyen volt Peterrel tölteni az időt.
A szeme sarkából sandított Josie-ra, aki beharapta az alsó ajkát
igyekezetében, hogy megfelelően csattintsa be a kis vackot a papírokba.
Peter arra gondolt, milyen jó volna, ha ő is olyan könnyed és természetes
tudna lenni, mint Matt, de hát éppen ő volt mindig, egész életében, aki túl
hangosan, vagy túl későn nevetett. Aki soha nem vette észre, hogy rajta
röhögnek. Nem tudta, hogyan is lehetne más, mint aki mindig is volt, és nagy
levegőt véve azt mondta magának, hogy nem is olyan régen ez a figura, aki
ő – még jó volt Josie-nak.
Hékás – mondta hirtelen. – Ezt figyeld… – Peter bement a másik
helyiségbe, amelyben Mr. Cargrew a felesége és a gyerekei képét tartotta,
továbbá a gépét, amelynek használata szigorúan tiltott volt rajta kívül
bárkinek, és jelszóval lehetett csak belépni a rendszerébe.
–

Josie követte, és beállt Peter széke mögé. Peter lenyomott néhány
billentyűt, mire a képernyő életre kelt.
– Hát

ezt hogy csináltad?

Peter megvonta a vállát. – Sokat szórakozom gépekkel. Múlt héten
meghekkeltem Cargrew-t.
– Szerintem

nekünk nem szabadna…

Na ezt figyeld… – Peter dolgozott egy kicsit, mígnem rátalált egy
titkosított letöltésre, és felnyitotta az első pornóoldalt.
–

Ez meg… egy törpe? – motyogta Josie. – Egy szamárral…? Peter
félrebillentette a fejét. – Először azt hittem, egy iszonyú nagy macska.
–

Akárhogy is, ez eszméletlen. – Josie megborzongott. – Ezek után hogy
fogom átvenni ettől a hapsitól a fizetésemet? – Aztán lenézett Peterre. –
Még mit tudsz a gépen?
–

– Bármit
– Mint

– dicsekedett Peter.

például… betörni más gépekbe? Meghekkelni sulikat, meg ilyesmi…?

Naná – mondta Peter, bár igazándiból nem ez volt a felségterülete.
Egyelőre még csak a titkosításnál tartott, és annyit tudott, hogyan telepíthet
féregvírusokat a feltört rendszerbe.
–

– És

mondjuk, ki tudnál deríteni egy lakáscímet?

– Gyerekjáték…

– felelte Peter. – Kinek a címét?

Hát csak úgy valakiét… Vaktában – mondta Josie, és Peter mellé hajolt,
hogy begépeljen valamit. Peter érezte a haja illatát – almaszaga volt –, és
érezte, ahogy Josie válla az ő vállának nyomódik. Peter behunyta a szemét,
és várta a villámcsapáshoz hasonló érzést. Josie csinos, és lány, ő meg…
mégse érez semmit.
–

Vajon azért nem, mert olyan régen ismeri? Mintha a testvére lenne?
Vagy azért, mert Josie lány… Nem pedig fiú.
„ Vedd

le rólam a szemed, kis homokos…”

Josie-nak nem vallaná be, de amikor először kinyitotta Mr. Cargrew
pornóoldalát, azon kapta magát, hogy a fiúkat bámulja, nem a lányokat.
Eszerint ők vonzzák? De aztán persze az állatokat is megnézte… Lehet,
hogy csak kíváncsiságból? Hogy lássa, mi a különbség köztük és őközte?
De mi van, ha mégis kiderül, hogy Mattnek és a többieknek van igazuk…?
Josie néhányszor kattintott az egérrel, mígnem feljött a képernyőre a
Roston Globe egy cikke. – Ott – mutatta az ujjával Josie –, az a pasas.
Peter hunyorogva elolvasta a képaláírást. – Ki az a Logan Rourke?

– Kit

érdekel? – felelte Josie. – Mindenesetre olyasvalakinek látszik, akinek
titkos a címe.
Valóban olyannak látszott, de Peter úgy vélte, hogy bárkinek, aki
közismertté válik a munkája vagy pozíciója révén, kell, hogy legyen annyi
esze, hogy törölteti magát a telefonkönyvből. Tíz percébe tellett, hogy
kiderítse: Logan Rourke a Harvard jogi karán dolgozott régebben, és újabb
negyedóra múlva már benn is volt az egyetem humán erőforrásnyilvántartójában.
– Talált,

süllyedt – mondta Peter. – Lincolnban lakik, a Conant Roadon.

Hátrafordult, és a válla fölött látta, ahogy a mosolya átragad Josie-ra,
mintha ragályos volna. Josie egy hosszú percig bámulta a képernyőt. – Te
tényleg tudsz…

A közgazdászok, ahogy a közhely tartja, mindennek tudják az árát, de az
értékét nem ismerik semminek. Lewis erre gondolt, amikor megnyitotta
munkahelyi gépén a Világméretű Értékbecslés hatalmas adathalmazát. A
norvég szociológusok által több százezer emberen, a világ minden részében
végzett felmérés végeérhetetlen tárházát adta a legkülönfélébb adatoknak
az egyszerűtől – mint kor, nem, a testvérek sorában elfoglalt hely, súly,
vallási hovatartozás, családi állapot, gyermekek száma – a bonyolultabbakig,
mint például politikai nézetek és vallási meggyőződések. A vizsgálat még
időbeli dimenziókra is kiterjedt: mennyi időt tölt egy-egy ember munkával,
milyen gyakran jár templomba, egy héten hányszor, hány partnerrel
szeretkezik.
Ami másnak unalmas favágás lett volna, Lewisnak igazi szórakozást
jelentett, ahhoz hasonlóan izgalmasat, mintha felült volna a hullámvasútra.
Amikor az ember elkezdi kibogozni az adatok adta mintázatok vonalát, a
jelentéseket, akkor sose tudható, hová fog eljutni – hol lesz kanyar,
mennyire lesz nagy a lejtő, és mennyire meredek a hegymenet. Elég gyakran
vizsgálgatta ezeket az adatokat ahhoz, hogy tudja, elég rövid idő alatt össze
tud belőlük ütni egy formás kis előadást a következő konferenciára. Nem kell
tökéletesnek lennie – a résztvevők száma nem lesz túl nagy, és a szakma
öregjei, akik felette állnak presztízsben, úgysem lesznek jelen. Amit most
előás a tényhalmazból, jó lesz a konferenciára, ahogy van; ráér majd később

kicsit csiszolgatni az anyagon, hogy megjelenhessen egy akadémiai
folyóiratban.
Az előadás témája: hogyan lehet a boldogság változó faktoraihoz konkrét
árat rendelni. Mindenki azt állítja, hogy igenis, a pénz boldogít, de mennyi az
a pénz? A jövedelemnek vajon közvetlen, vagy csak áttételes hatása van a
boldogságérzetre? A boldog emberek sikeresebbek a munkájukban, vagy
pont azért kapnak többet a főnökeiktől, mert ők boldogabbak, vidámabbak?
A boldogságot ugyanakkor nem lehet szorosan valakinek a jövedelméhez
kötni. Vajon a házasság Amerikában vagy Európában számít-e nagyobb
értéknek? Számít-e ebből a szempontból a szex? Miért van, hogy a
templomjáró emberek általában boldogabbnak vallják magukat, mint akik nem
vallásgyakorlók? Miért van, hogy a skandinávok, akik az elégedettségi listán
előkelő helyet foglalnak el, a leginkább hajlamosak az öngyilkosságra
valamennyi nép közül?
Ahogy Lewis nekilátott, hogy többváltozós regressziós analízissel
megdolgozza a kérdőívet, és kiválassza a számára fontos változókat, azt
jutott eszébe, hogy ő vajon mit sorolhatna fel? Milyen pénzbeli ellentételezés
volna elég akkor, ha nem lenne egy olyan nő az életében, mint Lacy? Vagy
ha nem lenne biztos állása itt, a Sterling College-ban? Vagy nem lenne
egészséges…?
Nem sokat jelentene az átlagembernek, ha megtudná, hogy a házas
családi állapot a vélemények szerint nulla egész hét századdal növeli a
boldogságot (és a számítási hibaszázalék nulla egész két százalék). Ha
viszont annyit mondunk Joe bácsinak és Mary néninek, hogy a házasság
egyenértékű a boldogság szempontjából évi százezer dollárnyi
jövedelemnövekedéssel, akkor mindjárt másként fest a dolog…
Lewis ezeket a tényeket kotorta össze ezen a munkanapján:
1. A magasabb fizetést általában nagyobb boldogsággal kapcsolják össze,
de ahogy nő az összeg, úgy csökken a boldogságnövekedés mértéke.
Például az évi ötvenezer dollárt kereső sokkal boldogabbnak vallotta magát,
mint a huszonötezres fizetést húzó társa. A boldogságnövekedés viszont
százalékarányban sokkal kisebb, ha ötvenről emelik százra a fizetést.
2. Az anyagi gyarapodás ellenére a boldogságnak nincs időbeli növekvése
– a relatív jövedelem fontosabb lehet, mint az abszolút bevétel.

3. Az elégedettség a nők, a házasok, az egyetemet végzettek és azok
körében volt a legnagyobb, akiknek a szülei nem váltak el.
4. A nők boldogságtudata idővel csökken, feltételezhetően amiatt, hogy
esetükben az egyenlőség elve egyre jobban érvényesül a munkaerőpiacon.
5. Az amerikai feketék sokkal kevésbé boldogok, mint a fehérek, de
elégedettségük az életükkel újabban nőni látszik.
6. Számítások szerint a munkanélküliséget évi 60 ezer dollárral lehetne
„kompenzálni”. A feketéknek 30 ezer lenne elég „kárpótlás” azért, hogy
feketék. Ugyanez az összeg özvegyek vagy elváltak esetén évi százezerre
rúgna.
Volt egy játék, amelyet Lewis magában játszott azután, hogy a gyerekei
megszülettek, és olyan szerencsésnek érezte magát, hogy már arra gondolt,
biztosan valami tragédia fogja érni. Az ágyban fekve arra kényszerítette
magát, hogy válasszon: ha le kéne mondania valamiről, miről mondana le
először a házassága, a munkája és a gyermekei szentháromságából.
Elmerengett azon, hogy vajon mi minden kell hogy érjen egy férfit ahhoz,
hogy bevallja: semmije sem maradt.
Becsukta a tanulmányt a gépén, és a képernyővédőt bámulta. Ezt a képet
akkor csinálták, amikor a gyerekek nyolc és tíz évesek voltak, és a
connecticuti állatsimogatóban jártak. Joey hátára vette az öccsét, úgy
vigyorogtak bele a gép lencséjébe. A háttérben a lemenő nap vörösre
festette az eget. Miután a kép elkészült, egy őz (Lacy szerint egy
szteroidokkal felpumpált példány) fellökte a fiúkat, mire mindketten bőgni
kezdtek. Erre a részre Lewis már nem szívesen emlékezett.
A boldogság nem csak abból áll, hogy az ember mire emlékezhet vissza,
hanem az is megszabja, hogy ténylegesen mire akar visszaemlékezni.
Volt még egy érdekes tény, amit Lewis feljegyzett magának: a boldogság
U-alakot ölt, ha grafikonon akarjuk ábrázolni. Az emberek akkor a
legboldogabbak, amikor vagy nagyon fiatalok, vagy nagyon öregek. A
hullámvölgy akkor a legmélyebb, amikor elérjük a negyvenet.
Vagy másként fogalmazva, gondolta Lewis megkönnyebbülten, akkor
mindent annak veszünk, ami…

Bár Josie matekból is a legjobb jegyet kapta, és még szerette is ezt a
tárgyat, e téren küzdenie kellett. A számok világa nem volt természetes
közeg számára, miközben volt logikája, és könnyedén írt dolgozatot
bármiből. Ebben, úgy látszik, az anyjára ütött. Vagy talán az apjára…
Mr. McCabe, a matektanár az asztalok között sétálgatott. Egy
teniszlabdát dobálgatott a mennyezet felé, közben egy elferdített szövegű
dalocskát dünnyögött:

„ Halihó,

vedd a pí értékét,

Zsongíts számokkal, babám,
Míg csak a csengő fel nem ráz…
A kis kilencedikesek
Törhetik a fejüket.
De törhetik ám…”

Josie kiradírozta az egyik koordinátatengelyt a kockás lapról. – Még nem
is használunk pít – jegyezte meg valaki.
A tanár megpördült, és a teniszlabdát az illető asztalára pattintotta. –
Andrew, nagyon örülök, hogy végre felébredtél.
– Ez

valami popzenei kvízkérdés?

Nem, de talán fel kéne lépnem a tévében – morfondírozott Mr. McCabe.
– Van mateksztár is, vagy csak popsztár?
–

Na, remélem, hogy nincs – morogta Matt Josie mögött. Átkandikált a
lány válla fölött, mire Josie az asztal jobb felső sarkába tolta a füzetet, hogy
Matt jobban lássa a házi feladat megoldásait.
–

Ezen a héten grafikonokat rajzoltak. Volt egy halom adat, amelyet
táblázatokban és grafikonokon kellett ábrázolniuk, de ezenfelül mindenkinek
valami személyre szabott témában is meg kellett alkotnia egy grafikont. Mr.
McCabe minden óra végén tíz percet szánt e munkák elővezetésére. Matt
tegnap bemutatta a nemzeti ligában játszó hoki-játékosok életkorát mutató

grafikonját. Josie-ra holnap kerül sor, de már kifaggatta barátait arról, hogy
van-e összefüggés a napi tanulás időigénye és a megszerzett jegyek
átlagértéke között.
Ma Peter Houghton napja volt. Josie látta még reggel, amint Peter a hóna
alatt egy tekercs kartonpapírral érkezett meg az iskolába. – Nos, akkor
lássunk neki – mondta Mr. McCabe. – Ugye tudjátok, hogy most a
kördiagrammal foglalkozunk? Olyan, mint egy torta, de dobálózni nem lehet
vele…
Peter „tortás” diagramja különféle színre árnyalt és számozott körcikkeket
tartalmazott. A kartonlap tetején ez állt: NÉPSZERŰSÉG.
Ha kész vagy, akár kezdheted is, Peter – noszogatta Mr. McCabe. Peter
kicsit úgy festett, mint aki mindjárt elájul, de ez nem volt feltűnő, mert
máskor is pontosan úgy nézett ki. Mióta Josie-val együtt dolgozott a
fénymásolóban, újra szóba álltak egymással, de valamely íratlan szabály
értelmében – csak az iskolán kívül. Az iskolán belül minden más volt: ebben
a kicsiny akváriumban mindenki észrevett és figyelt is mindent.
Amikor kicsik voltak, Peter sohasem vette észre, hogy magára vonta
mások figyelmét csupán azzal, hogy önmagát adta. Mint amikor például a
szünetben „marslakónyelven” szólalt meg. Josie úgy vélte, hogy kis
jóindulattal ez úgy fogalmazható meg: Peter sohasem próbált olyan lenni,
mint a többiek. Ezt Josie már nem mondhatta el magáról.
Peter megköszörülte a torkát. – Az én diagramom az osztályban elfoglalt
helyekről szól. A statisztikai merítés az osztály huszonnégy tanulója. Itt az
látható – a szivárványszínű kör egyik cikkelyére mutatott –, hogy az
osztálynak kicsivel kevesebb, mint a harmada közkedvelt.
A népszerűség színe, a lila hét körcikkelyen szerepelt: mindegyiken egyegy tanuló neve állt. Matt, Drew meg néhány lány tartozott ide, akik Josieval ebédeltek. Az osztály bohóca szintén ott van, vette észre Josie, meg az
új gyerek, aki Washington D. C-ből jött át hozzájuk.
Itt vannak a különcök – mutatta Peter, és Josie leolvasta a megfelelő
cikkelyről az osztály éltanulójának és annak a lánynak a nevét, aki az iskolai
zenekarban tubázott. – A legnagyobb részt azok alkotják, akiket normálisnak
neveztem el. És nagyjából öt százalék, akik ki vannak közösítve.
–

Nagy csönd lett az osztályban. Ezek után az fog következni, gondolta
Josie, hogy behívják hozzájuk az iskolapszichológust, aki ad majd egy
fejmosást mindenkinek a tolerancia, a másság iránti tisztelet fontosságáról.
Josie azt is látta, hogyan szalad fel Mr. McCabe szemöldöke. Feltehetően
azon töri a fejét, hogy foglalkozzon majd a dologgal az Iskola Után
elnevezésű lelkizős szeánszon. Matt és Drew egymásra vigyorogtak, de
leginkább Peter volt a feltűnő Josie számára, aki abszolút nem észlelte, mi
van a levegőben – hogy mindjárt ki fog törni a botrány.
Mr. McCabe aprót köhintett. – Tudod, Peter, talán az volna a legjobb, ha
te meg én most…
Matt keze a levegőbe emelkedett. – Mr. McCabe, volna egy kérdésem.
– Matt…

Nem, komolyan tudni szeretnék valamit. Nem tudom elolvasni azt a
vékony kis izét a diagramon. Azt a gizda kis sárga szeletet.
–

Ja azt – mondta Peter. – Az egy híd. Tudod, aki több mint egy
kategóriába illik bele, aki többféle emberrel is érintkezik. Mint Josie.
–

Peter ragyogó arccal fordult Josie felé, aki máris magán érezte a szúró
pillantásokat. Úgy görnyedt az asztala fölé, mint a szomorúfűzfa, a haja az
arcába hullott. Valójában hozzá volt szokva mások vizslató tekintetéhez, ha
az ember Courtney-vel mászkál bárhol, ez kivédhetetlen –, de nem mindegy,
hogy az emberre azért bámulnak, mert irigylik, és olyanok akarnak lenni, mint
ő, vagy azért, mert az illető valami baleset folytán a saját
szerencsétlenségére – meg a többiek kárörömére – lejjebb süllyedt a
szemükben.
Most biztosan mindenkinek eszébe jut, hogy Josie is egykor a kitaszítottak
kasztjába tartozott – amikor még Peterrel lötyögött. Lehet az is, hogy most
azt gondolják, Petert töri utána a nyavalya, ami, ugye, fura és undorító is, és
akkor nem állhat meg előttük. Úgy futott végig a moraj az osztályon, mint az
elektromos kisülés.
Hú, de ciki, suttogta valaki, és Josie azon imádkozott, hogy ne róla, ne
róla, ne róla beszéljen… És akkor – mert van isten – kicsöngettek.
– Na,

Josie – szólalt meg Drew. – Most akkor a Tobin vagy, vagy a Golden
Gate…?

Josie be akarta gyűrni könyveit a hátizsákjába, de az egész kupac leesett,
a könyvek szétnyílva, összevissza hevertek a padlón. – London híd –
vigyorgott John Eberhard. – Ami összedőlt…
Mostanra már biztosan elpletykálta valaki a folyosón, hogy mi történt a
matekórán. Josie tudta, hogy folyton nevetést fog hallani a háta mögül,
egész nap – talán még tovább is…
Egy kezet látott maga előtt a földön. Valaki segített összeszedni a
könyveket. Egy másodperc múlva észlelte, hogy Peter az. – Ne… – emelte
fel a kezét Josie, mire Peter keze megállt a levegőben. – Soha többé ne
szólj hozzám, érted?
A folyosón vakon fordult erre-arra, míg végül abba a kis átjáróba jutott,
amely a famegmunkáló műhelyhez vezetett. Josie nagyon naivnak érezte
magát amiatt, hogy elhitte: ha egyszer már ODA, közéjük tartozik, örökre ott
is marad. Ám az, hogy ő a körön belülre került, csak azon múlott, hogy valaki
rajzolt egy kört a homokba, és ő történetesen belül állt, a többiek meg kint.
A vonal azonban mindig máshol fut, változik a helye. Az ember önhibáján
kívül egyszer csak a rossz oldalon találhatja magát.
Peter csak éppen azt nem ábrázolta diagramján, milyen törékeny dolog is
a népszerűség. Milyen ironikus, de ő aztán egyáltalán nem híd – ő teljesen
át akart menni a túloldalra, és másokat megakadályozott ugyanebben a
törekvésben, mert annyira ODA akart tartozni. Akkor miért is örülnének a
kívül rekedtek, hogy visszatért hozzájuk?
– Hahó…

Matt hangjára Josie mély levegőt vett. – Csak hogy tudd, nem vagyok
Peterrel jóban.
– Nos,

azért igaza volt abban, amit rólad mondott.

Josie pislogott kettőt. Már első kézből szerzett tapasztalata volt arról,
milyen kegyetlen tud lenni Matt. Gumigyűrűt csúzlizott a nem angol
anyanyelvű diákokra, akiknek még nem volt elég bő a szókincsük ahhoz,
hogy bepanaszolják. Az egyik túlsúlyos lányt elnevezte Tonnamadonnának. A
szorongós gyereknek eldugta a matekkönyvét, hogy lássa, mennyire kap
frászt, amikor azt hiszi, elvesztette… Ez mindaddig vicces volt, amíg nem
érintette Josie-t személy szerint. Most, hogy ő maga volt a gúny céltáblája,
úgy érezte, mintha pofont kapott volna. Hiába gondolta – micsoda hülye

volt… –, hogy a menőkkel való mászkálás védelmet ad – ez is csak egy
vicc… Akárhogy is, azonnal lenyomnak, ha ettől ők maguk még
szórakoztatóbbnak, még menőbbnek és még inkább átlagfelettinek
látszódhatnak.
Ez a vigyor Matt arcán elárulja, hogy mindvégig mit gondolt róla, és ez
azért fájt Josie-nak különösen, mert azt hitte, jóban vannak. Sőt, be kellett
vallania magának, hogy ennél is többet remélt – amikor Matt arcába hullt egy
hajtincs, vagy ha elmosolyodott, Josie-nak a szava is elakadt. Matt ugyanígy
hatott mindenkire – még Courtney-re is, aki hatodikban két hétig járt vele.
Nem gondoltam soha, hogy az a homokos bármi érdekeset is mondhat,
de a híd az olyan, ami átvisz téged egyik helyről a másikra. – Josie kezéért
nyúlt, és a mellkasára fektette.
–

Matt szíve olyan erősen vert, hogy Josie úgy érezte, szinte a markában
tartja. Felnézett a fiúra, és tágra nyílt szemmel figyelt, nehogy elmulasszon
egyetlen izgalmas pillanatot sem, miközben Matt lehajolt hozzá, hogy
megcsókolja. Josie érezte a fiú testéből kiáradó meleget – mint amikor a
mézes-fahéjas mandulát pörkölik, és az édes illat szinte éget…
Végül Josie rájött, hogy már nem kap levegőt, és elhúzódott Matt-től. Még
sosem érzékelte ennyire erősen a saját bőrét – még a pólók és a pulóver
alatti részek is hirtelen életre keltek.
– Jézusom…

– mondta Matt, és hátralépett.

Josie megriadt. Talán csak nem az jutott eszébe, hogy a lány, akit éppen
most megcsókolt, egy számkivetett pária? Vagy netán valami rosszat tett a
csók közben? Honnan tudná, mit és hogy kell csinálni ilyenkor, nincs
kézikönyv róla…
– Nem

vagyok valami jó az ilyesmiben – motyogta.

Matt felvonta a szemöldökét. – Ha még jobb lennél, akkor… lehet, hogy
nem élném túl.
–

Josie szája szélét mosoly csiklandozta. – Tényleg?
Matt bólintott.
– Ez

volt az első csókom – vallotta be Josie.

Matt a hüvelykujjával megérintette Josie alsó ajkát, de ezt a lány egész
testében érezte – az ujjhegyeitől a torkáig és a lába közéig; elöntötte a
forróság. – De nem az utolsó… – mondta Matt.

Alex a fürdőszobában készülődött, mikor Josie bejött egy új
borotvapengéért. – Mi van rajtad? – kérdezte az anyjától, és úgy
vizsgálgatta Alex arcát a tükörben, mintha először látná.
– Hát

smink.

– Azt

én is tudom – felelte Josie –, de nem értem, mit keres rajtad.

– Hát,

talán úgy éreztem, hogy ma sminkes napom van.

Josie lezöttyent a kád szélére, és vigyorgott. – Akkor meg én vagyok ma
az angol királynő. Mi történik ma? Kell egy új kép valami jogi szaklapba
rólad? – hirtelen elkerekedett a szeme. – Talán csak nem randizni mész…?
Nem talán – vörösödött el Alex a pirosító alatt. – Hanem tényleg, szó
szerint randizni fogok.
–

– Jesszusom.
– Nem
– Liz,
–A

Mesélj róla.

tudok semmit. Liz jelentkezett a nevemben.

a karbantartó?

gondnok – helyesbített Alex.

– Mindegy.

De biztos mondott neked valamit a fickóról. – Josie elhallgatott.
– Vagy nem fickó…?
– De

Josie…!

Hát, már elég rég volt, hogy utoljára… Az utolsó randid, amire
emlékszem, egy olyan pasival volt, aki nem evett semmit, ami zöld színű volt.
–

Nem ez volt a baj vele – mondta Alex –, hanem hogy nekem sem akarta
engedni, hogy zöldet egyek…
–

Josie felállt a kád széléről, és levett a polcról egy rúzst. – Ez a neked való
szín – közölte, és végigfuttatta a rúzst az anyja ajkán.

Alex és Josie egyforma magasak voltak. Ha Alex a lánya szemébe nézett,
ott látta saját kicsinyített tükörképet. Vajon miért nem csinálta ugyanezt a
lányával sose, amit most Josie csinál vele? Hogy beül vele a fürdőszobába,
kifesti a körmét, a szemét, besüti a haját…? Szinte minden lányos anya ezt
csinálja, és aztán erre emlékezik később – Alex most jött rá, hogy rajta áll,
megteremti-e valaki magának a jövőbeni emlékeit, vagy sem.
Na tessék – mondta Josie, és a tükör felé fordította anyját. –
Szerinted…?
–

Alex belebámult a tükörbe, de nem saját magára. A válla mögött ott állt
Josie, és Alex most először látta meg önmagát a lányában. Nem is annyira
az arcformája hasonlított rá, inkább a bőre tónusa; nem is annyira a szeme
színe, mint az a ködös, álmodozó kifejezés benne… Nincs az a drága smink,
amitől Alex olyanná válhatna, mint a lánya, hiszen ilyen arcot csak az csinál
az embernek, ha szerelmes lesz.
Lehetünk féltékenyek a saját gyerekünkre?
No látod – jelentette ki Josie, és megveregette az anyja vállát. – Én
elhívnálak a második randira.
–

Megszólalt az ajtócsengő. – Még fel sem öltöztem – riadt meg Alex.
Majd én feltartóztatom! – s azzal Josie lerohant a lépcsőn. Alex
belekígyózott kis fekete ruhájába, és belebújt egy pár fekete magassarkúba,
közben hallotta az odalentről felszűrődő beszélgetést.
–

Joe Urquhardt kanadai bankár volt, aki Liz unokatestvérének szobatársa
volt Torontóban. Liz biztosította Alexet, hogy nagyon helyes pasi. Akkor
meg miért agglegény? – érdeklődött Alex.
És te hogyan válaszolnál ugyanerre a kérdésre? – firtatta a dolgot Liz,
mire Alex elgondolkozott egy kicsit.
–

– Én

talán nem vagyok olyan helyes nő bökte ki végül.

Lement a földszintre, és elégedetten állapította meg, hogy Joe nem
házimanó alkat, és hullámos barna haját sem ragasztó tapasztja a fejbőrére.
A foga is rendben volt. A férfi füttyentett egyet, mikor meglátta Alexet. –
Mindenki álljon föl… – mondta, ahogy a bíróságon szokták bejelenteni a bíró
érkezését. – És, lám, már fel is állt…

A mosoly Alex arcára fagyott. – Bocsánat, egy percre… – szólalt meg, és
kivonszolta Josie-t a konyhába. – Most lőj fejbe, de gyorsan.
Hát, igen, ez elég rémes poén volt. De legalább eszik zöldet.
Megkérdeztem.
–

És mi lenne, ha te most közölnéd vele, hogy hirtelen rosszul lettem? –
vetette fel Alex. – Te meg én kiveszünk egy videót, és rendelünk kaját.
–

Josie arcáról lehervadt a vigyor. – De mami, már van programom ma
estére! – Josie kikukucskált az ajtón Joe felé. – De megmondhatom
Mattnek, hogy…
– Nem,

szó sem lehet róla – mondta Alex, és mosolyt erőltetett az arcára.
– Legalább egyikünk érezze jól magát…
Ezzel Alex kivonult a konyhából, és az előszobában találta Joe-t, amint
éppen egy gyertyát vizsgálgatott, alulról. – Nagyon sajnálom, de valami
dolog előjött…
– Na,

mesélj róla, angyalom – vigyorgott Joe.

Nem, komolyan, arról van szó, hogy nem mehetek el ma este. Van egy
ügy… – hazudta. – Re kell mennem a bíróságra.
–

Talán Joe kanadai származása volt az oka, de tény: nem esett le neki a
tantusz, hogy ugyan mit keresne Alex szombat este a bíróságon. – Ó, értem
– mondta. – Nos, nehogy már én legyek az igazságszolgáltatás
kerékkötője… Akkor majd legközelebb…?
Alex bólintott, és kiterelte a férfit az ajtón. Aztán ledobta a magassarkút,
felügetett az emeletre, és belebújt a legrongyosabb tréningszerelésébe.
Elhatározta, hogy csokoládét fog vacsorázni, és megnéz valami iszonyúan
giccses és szívfacsaró filmet, és halálra bőgi magát. Elment a fürdőszoba
előtt, és hallotta, hogy Josie zuhanyozik odabent – készül a saját randijára…
Alex egy pillanatra elidőzött az ajtóban, a kezét kopogásra emelve, és
azon gondolkozott, hogy vajon Josie mit szólna, ha bemenne, és segítene
neki sminkelni, vagy felajánlaná, hogy megcsinálja a frizuráját – ahogy Josie
tette. De Josie-tól ez természetesen jön – ő már kicsi korától ahhoz van
szokva, hogy pillanatokat rabolhat csak el az anyja idejéből, miközben Alex
valami mást csinál. Alex valahogy eddig azt hitte, hogy az idő végtelen, hogy

Josie mindig ott lesz, és várja a kellő pillanatot. Arra sosem gondolt, hogy
egyszer ő lesz az, aki hiába vár rá, és magára marad.
Aztán nem kopogott be. Annyira félt attól, hogy kiderül, Josie-nak nincs
szüksége az anyja segítségére, hogy inkább meg sem próbálkozott, hogy
felajánlja segítségét.

Josie-t az mentette meg a totális kitaszítottságtól az iskolában a Peter
féle kiselőadás után, hogy ezzel egy időben vált Matt barátnőjévé. A többi
hasonló korú duó tagjai csak afféle alkalmi partnerei voltak egymásnak –
bulin jöttek össze, vagy afféle „jó barát egy kis plusszal” státuszt foglaltak el
egymás életében. Matt és Josie viszont igenis párnak számított, akire
mindenki figyelt. Matt elkísérte Josie-t az osztályteremig, amikor más-más
órára mentek, és gyakran csókkal búcsúzott tőle. Ha valaki elkövette volna
azt az ostobaságot, hogy Peter Houghtont egy lapon említi Josie-val, akkor
Matt-tel találta volna szemben magát.
Egy kivétel akadt, aki nem így gondolta – maga Peter. Amikor együtt
dolgoztak délutánonként, látszólag nem vette az adást – pedig Josie elég
egyértelmű jelzéseket adott: ha Peter bejött a helyiségbe, hátat fordított
neki. Ha kérdezett valamit, nem válaszolt. Végül Peter sarokba szorította a
lányt egy délután a raktárban. – Miért viselkedsz így? – tette fel a kérdést.
– Mert
– De

ha rendes vagyok veled, akkor azt hiszed, barátok vagyunk.

hát barátok is vagyunk felelte Peter.

Josie szembefordult vele. – Ezt nem te döntöd el – mondta.
Egy délután, amikor Josie kivitte a szemetet a boltból, Peter a hatalmas
Dumpster szeméttároló tetején ücsörgött. A negyedórás szünetét töltötte,
amikor általában át szokott menni az utca túloldalára, hogy vegyen magának
egy almalét. Most azonban a Dumpster szája fölé hajolt. – Menj onnan –
szólt rá Josie, aztán felemelte és a kukába hajította a szemetes zacskókat.
Ahogy a szemét a tároló aljára ért, szikrák csaptak fel odalentről.
Abban a pillanatban a kartonpapír lángra kapott, és a szemetesben zúgva
csapott fel a tűz.

Peter, gyere le onnan – ordított rá Josie. Peter nem mozdult. A lángok
az arca előtt táncoltak; a hőségtől rezgő levegő eltorzította a vonásait. –
Gyerünk, Peter! – felnyúlt, és Petert a karjánál fogva lerántotta a betonra,
amikor valami – olajos flakon? festékes kazetta? – felrobbant odabent a
nagy fémtartályban.
–

– Ki

kell hívnunk a kilenc-tizenegyet – kiabálta Josie, és talpra ugrott.

A tűzoltók perceken belül megérkeztek, és valami vegyszert locsoltak a
tartályba. Josie riasztotta Mr. Cargrew-t is a golfpályán.
– Hála

isten, hogy nem esett bajotok – mondta mindkettőjüknek.

– Josie

megmentett – felelte Peter.

Amíg Mr. Cargrew a tűzoltókkal beszélt, Josie visszament az üzletbe,
Peterrel a nyomában. – Tudtam, hogy meg fogsz menteni – mondta Peter. –
Ezért csináltam.
Hogy mit csináltál…?! – még mielőtt Peter válaszolt volna, Josie máris
tudta, miért ült Peter odafönt a kukán, amikor a negyedórás szünete volt.
Tudta már, ki dobott a kukába egy szál gyufát abban a pillanatban, amikor ő
nyitotta az ajtót, hogy kihozza a szemetet.
–

Josie még akkor is győzködte saját magát, amikor félrevonta Mr. Cargrewt, hogy csak azt teszi, ami minden normális munkavállaló kötelessége –
figyelmezteti a főnökét, hogy valaki szándékosan megrongálta a tulajdonát.
Azt nem vallotta be magának, hogy megriasztotta, amit Peter mondott. Mert
igaz volt, és úgy tett, mintha nem venné észre, hogy valami kis repdeső
érzése támadt a mellkasában – mint piciny lángocskák, Peter tüzének
kistestvére –, pedig tudta, hogy most először életében ébredt benne
bosszúvágy.
Amikor Mr. Cargrew kirúgta Petert, Josie odébb ment, hogy ne hallja, mit
mond. Aztán magán érezte Peter vádló pillantását, amikor a fiú elment, de
igyekezett a munkára összpontosítani. Ahogy a másolóból elősorjázó
papírlapokat bámulta, eltűnődött azon, milyen fura, hogy ebben a munkában
az a siker, ha minden egyes darab termék éppen olyan, mint az előző.
Suli után Josie megvárta Mattet a zászlórúdnál. Matt ilyenkor mögé
lopózott, Josie meg úgy tett, mint aki nem veszi észre egészen addig, míg
meg nem csókolja. Az emberek nézték őket, és Josie imádta ezt. Valahogy

úgy gondolt magára, mint akinek van egy titkos énje: ha csupa jó jegyet kap,
vagy azt mondja, hogy ő szórakozásból is szeret olvasni, akkor senki nem
gondolja, hogy ez ciki, mert csak arra figyelnek, hogy ő a népszerűek közé
tartozik. Josie arra is rájött, hogy kicsiben azt éli át, amit az anyja, bárhová
is megy: amíg ő a bíró, csak ez a tény számít, semmi más.
Néha volt olyan rémálma, hogy Matt rájön, hogy ő csak egy szélhámos.
Hogy se nem szép, se nem menő, és nem érdemli meg a csodálatot.
Eszünknél voltunk? – mondták a barátnői Josie képzeletében, és talán
emiatt esett olyan nehezére, hogy barátként gondoljon rájuk akkor, amikor
ébren volt.
Ő és Matt jó programokat tervezett be a hétvégére – alig bírta már
magában tartani. Ahogy a zászlótartóhoz vezető lépcső egyik fokán
ücsörgött Mattra várva, egyszer csak egy kéz paskolta meg a vállát. –
Késtél – mondta vádlón, de vigyorogva, és megfordult. Peter állt ott.
Peter legalább annyira döbbentnek látszott, mint amennyire Josie az volt,
pedig nem ő volt a hunyó. A Peter kirúgatása utáni hónapokban Josie
elkerülte Petert, nehogy bármilyen formában érintkezésbe kelljen vele
kerülnie. Ez nem volt egyszerű, mivel ugyanarra a matekórára jártak, és a
folyosón is szembekerültek néhányszor. Josie ügyelt rá, hogy ilyenkor vagy a
könyvébe temetkezzen, vagy valakivel mély beszélgetésbe merüljön.
– Josie

– szólalt meg Peter. – Beszélhetnénk egy percet?

A diákok özönlöttek ki az iskolából; Josie magán érezte korbácsként feléje
csapó pillantásaikat. Most vajon azért bámulnak, mert ő olyan, amilyen, vagy
azért, mert Peterrel látják együtt?
– Nem

– mondta kurtán.

Csak arról van szó… hogy szeretném visszakapni a munkámat Mr.
Cargrew-nál. Tudom, hogy hibáztam. Gondoltam, ha… ha elmondanád,
hogy… – elhallgatott. – Téged kedvel – fejezte be.
–

Josie szerette volna elzavarni, és megmondani neki, hogy nem akar vele
dolgozni, és még kevésbé akarja, hogy meglássák, amint vele beszélget. Ám
történt egy s más, mióta Peter felgyújtotta azt a kukát a fénymásolószalon
mögött. A bosszú, amelyről Josie úgy gondolta, jogos volt Peter matekórai
vallomása után, azóta is égette a lelkét, valahányszor eszébe jutott. Josie
azon kezdett gondolkodni, hogy Peter talán nem azért tévedett vele

kapcsolatban, mert bolond, hanem mert ő, Josie megtévesztette. Végül is,
amikor senki sem volt az üzletben, beszélgettek, nevetgéltek. Peterrel nincs
semmi baj – egészen addig, amíg nyilvánosan nem kell mutatkozni vele. De
gondolni valamit és eszerint is cselekedni két különböző dolog, nem? Ő nem
olyan, mint Drew vagy Matt vagy John, akik a falhoz taszítják Petert, ha
elmennek mellette a folyosón, vagy addig dobálják az uzsonnás zacskóját,
míg az ki nem szakad, és a tartalma ki nem ömlik. Vagy ő is ilyen lenne?
Josie nem akart Mr. Cargrew-val beszélni. Nem akarta, hogy Peter azt
higgye, barátkozni akar vele, vagy egyáltalán az ismerősének akarja tudni
magát.
Ugyanakkor Mattre se akar hasonlítani, aki olyan megjegyzéseket tett
néha Peterre, hogy Josie-nak görcsbe rándult a gyomra.
Peter mellette ült, várta a választ, de egyszer csak már nem volt ott. A
lépcső alján hevert, és Matt fölébe magasodott. – Tágulj a barátnőm
közeléből, homokos – mondta Matt. – Menj, és keress magadnak egy helyes
kisfiút játszópajtásnak.
Peter arcra borulva feküdt a járdán. Felemelte fejét, a szája vérzett.
Először Josie-ra nézett, aki meglepve látta, hogy Peter nincs felindulva, nem
is mérges – csak mintha nagyon, de nagyon fáradt lenne. – Matt – szólalt
meg Peter, és feltérdelt. – Neked elég nagy farkad van?
– Inkább

ne tudd meg – mondta Matt.

Nem is akarom. – Peter talpra küzdötte magát. – Csak arra gondolok,
elég nagy-e ahhoz, hogy jól földugd magadnak.
–

Josie szinte érezte a levegőben a feszültséget, még mielőtt Matt leteperte
volna Petert. Előbb az arcába ütött, majd egészen leszorította a földre. – Te
ezt szereted, ugye? – Matt köpött egyet, miközben a betonhoz szegezte
Petert.
Peter megrázta a fejét, könnyek folytak az arcán, felhígítva a vérfoltot. –
Szállj le… rólam…
– Na

annak örülnél, mi? – vigyorgott Matt.

Mostanra már egész tömeg gyűlt köréjük. Josie rémülten pillantott körbe,
hátha meglát egy tanárt valahol, de ilyenkor már nem volt egy se. – Hagyd

abba! – kiabálta, ahogy Peter megpróbálta magát kimenteni a megint
rátámadó Matt kezéből. – Matt, hagyd már abba!
Matt még egy ütést bevitt, aztán talpra állt, otthagyta az oldalán heverő,
összegörnyedt Petert a járdán. – Igazad van. Minek vesztegetni az időmet…
– mondta Matt, és elindult lassan, várta, hogy Josie csatlakozzon hozzá.
Matt kocsija felé vették az irányt. Josie tudta, most az következik, hogy
bemennek a belvárosba egy kávéra, és csak utána mennek haza, hozzájuk.
Aztán Josie tanulni próbál, mígnem ez teljesen lehetetlenné válik, mert Matt
masszírozni kezdi a vállát, vagy csókolgatni a nyakát. Aztán ez így folyik,
amíg meg nem hallják Alex kocsiját a ház garázsába begördülni.
Matt még mindig dühösen fújtatott, keze ökölbe szorítva. Josie megfogta
a kezét, kihajlította, majd saját ujjait Matt ujjai közé csúsztatta. – Mondhatok
valamit, de ne legyél dühös, jó? – szólalt meg.
A kérdés elvi jellegű volt, Josie is tudta – Matt már épp elég dühös volt. Ez
volt szenvedélyének rossz oldala. Hogy Matt nem válaszolt, Josie tovább
ütötte a vasat. – Nem értem, hogy miért utálod ennyire Peter Houghtont.
– Ez

a homokos kezdte – vágott vissza Matt. – Hallottad, mit mondott.

Hát igen – felelte Josie. – Miután lelökted a lépcsőn. Matt hirtelen
megállt. – Hát te mióta vagy az őrző-védője? Úgy nézett rá Matt, hogy Josie
beleborzongott. – Nem vagyok – mondta gyorsan, és mély levegőt vett. –
Én csak… Nem szeretem látni, hogy bánsz azokkal a kölykökkel, akik nem
olyanok, mint mi, érted? Az, hogy nem akarsz lúzerekkel barátkozni, rendben
van, de miért kell őket kínozni is?
–

– Mert

kell – szögezte le Matt. – Mert ha nincsenek ŐK, akkor olyan sincs,
hogy MI. – Matt szeme összeszűkült. – Ezt te aztán igazán tudhatnád.
Josie úgy érezte, egész testében elzsibbad. Nem tudta, hogy Matt most
Peter matekórán bemutatott diagramjára gondol, vagy – ami még sokkal
rosszabb – arra, hogy valaha, alsó tagozatban a barátja volt; de inkább nem
is akarta tudni. Ez volt a legnagyobb félelme, hogy egyszer csak azok, akik a
körön belül vannak, rájönnek, hogy ő mindvégig kívül volt.
Nem fogja elmondani Mr. Cargrew-nak, amit Peter akar. Még csak meg
sem fogja ismerni Petert, ha legközelebb meglátja. De hazudni sem fog saját
magának: nem hiszi többé, hogy ő bármivel is jobb, mint Matt, aki gúnyolja

és veri Petert. Az ember megteszi, amit meg kell tennie, hogy bebetonozza
pozícióját a falkában. És a legjobb módszer arra, hogy az ember felül legyen
az, ha másoknak a fejére lép.
– Akkor

tehát – szólalt meg Matt –, velem jössz?

Josie arra gondolt, vajon Peter még mindig sír-e, és vajon betört-e az
orra. Vagy még rosszabb…
– Igen

– felelte, és ment Matt után, vissza se nézve.

Boston egyik kertvárosa, a massachussetts-i Lincoln – egykori
mezőgazdasági terület – manapság hatalmas házak összevisszasága, ahol
az ingatlanárak már már nevetségesen magasak. Josie a kocsiablakon át
bámulta az elé táruló látványt, és arra gondolt, hogy más körülmények
között ez lehetett volna a vidék, ahol felnő: kőfalak a jó nagy kertek körül;
„történelmi emlék” feliratú táblácskák a kétszáz éves házakon; a friss tej
szagát árasztó, kicsiny fagyisbódé… Vajon Logan Rourke majd meghívja egy
fagyira? Talán egyenesen odamegy a pulthoz, és megrendeli a
mogyorófagyit neki anélkül, hogy kérdeznie kéne, melyik a kedvence – talán
az ilyet az apák ösztönösen tudják…
Matt lustán terpeszkedve vezetett, csuklója lazán pihent a
kormánykeréken. Ahogy betöltötte a tizenhatot, megszerezte a jogsit, és
kocsival szíves-örömest ment mindenhová, ha hozni-intézni kellett valamit,
akár egy üveg tejről, akár a tisztítóról, akár Josie hazafuvarozásáról volt
szó. Nem az számított neki, hová megy, csak mehessen – Josie ezért is őt
kérte meg, hogy vigye el az apjához.
Mellesleg, mást nem is nagyon kérhetett meg erre. Az anyját nem, hiszen
ő nem is tudta, hogy kutat Logan Rourke után. Talán elmehetett volna
Bostonig busszal, de aztán kijutni a kertvárosba, az már komplikáltabb lett
volna. Végül úgy döntött, beavatja Mattet a dologba – bevallotta, hogy még
soha nem látta az apját, és egy újságcikk nyomán talált rá, mert az apja
hivatalt akar vállalni.
Logan Rourke kocsibehajtója nem volt olyan grandiózus, mint sok más
házé, de azért kifogástalanul nézett ki így is. A gyep egycentisre volt nyírva
a ház előtt, és a vas postaláda körül vadvirágok nyújtózkodtak felfelé. A
házszám – 59 – egy faágra volt felfüggesztve.

Josie úgy érezte, a nyakán felborzolódnak a pihék. Amikor tavaly benne
volt a hokicsapatban, ezt a számot viselte a mezén. Ez jel…!
Matt rákanyarodott a kocsibehajtóra. Két kocsi állt már benn – egy Lexus
és egy dzsip –, ráadásként egy kisgyerek lábbal hajtható, tűzoltóautót
formázó kiskocsija. Josie nem számított arra, hogy Logan Rourke-nek másik
gyereke is van… – Akarod, hogy bemenjek veled? – kérdezte Matt.
Josie megrázta a fejét. – Nem, kösz.
Ahogy a bejárat felé lépdelt, elfogta a kétség: hogy a fenébe képzelte…?
Az ember nem ronthat rá csak úgy egy közszereplőre, nem igaz? Talán itt
leselkedik valahol egy titkosügynök, vagy legalábbis egy kutya.
Mintha megérezte volna, ebben a pillanatban ugatás harsant. Josie a hang
felé fordította a fejét, és egy aprócska Yorkie-t látott kis masnival a fején,
feléje rohant.
A bejárati ajtó kinyílt. – Titánia, hagyd békén a posta… – Logan Rourke
ekkor Josie-val találta szemben magát. – Te nem a postás vagy, úgy látom.
A férfi magasabb volt, mint ahogy Josie elképzelte, és pontosan úgy
festett, mint az újságban: ősz haj, sasorr, karcsú termet. A szeme azonban
éppen olyan volt, mint Josie-é, és annyira intenzív volt a pillantása, hogy
Josie nem bírta levenni róla a tekintetét. Talán ez volt az anyja végzete is…
– Te

Alex lánya vagy, ugye? – szólalt meg a férfi.

– Hát…

meg a tiéd, ugye… – felelte Josie.

A nyitott ajtón át egy kisgyerek boldog visítása csapott fel, mint akit
játékból kergetnek. Aztán egy női hang: – Logan, ki az?
A férfi hátranyúlt, és behúzta az ajtót, hogy Josie ne lásson be az életébe.
Logan nagy kínban volt, pedig Josie arra számított, hogy legalábbis
kizökkenti majd egy kicsit önmagából a tény, hogy szembesül a lányával, akit
még a születése előtt elhagyott. – Mit akarsz itt?
Hát ez nem nyilvánvaló? – gondolta Josie. – Találkozni akartam veled. Azt
hittem, talán te is velem… A férfi nagy levegőt vett. – Ez nem a
legalkalmasabb pillanat… Josie hátrapillantott, ahol Matt várta a kocsiban. –
Tudok várni.

Nézd, arról van szó… Szóval, politikai posztért indulok harcba. Most
bármilyen komplikáció gátolná a…
–

– Josie

fennakadt a szón: „komplikáció”. Ő csak egy komplikáció?!

Nézte, ahogy Logan Rourke előbányássza a tárcáját, és levesz a kötegből
három darab százdollárost. – Tessék – mondta, és Josie markába nyomta a
bankókat. – Ennyi elég lesz?
Josie nem kapott levegőt, mert mintha kést döftek volna a szívébe. Mi ez,
vérdíj? A saját apja azt hiszi, azért jött ide, hogy megzsarolja?
Ha meglesznek a választások – tette hozzá a férfi –, akkor talán
elmehetnénk ebédelni egyszer…
–

A bankók friss ropogósak voltak Josie markában, még nem használta őket
senki. Josie-nak hirtelen bevillant a régi emlék: elkísérte az anyját a bankba,
aki megengedte neki, hogy megszámolja a húszdollárosokat, hogy megvan-e
mind. A friss pénznek mindig tinta- és jószerencse-szaga volt…
Logan Rourke semmivel sem inkább az apja, mint az a fickó, aki idefelé
jövet átvette a pénzt az autópályadíjra. Vagy bárki más… Attól még, hogy az
embernek valakivel közös a DNS-készlete, még nem kell, hogy legyen
bennük bármi közös ezen felül.
Josie-nak az is bevillant futólag, hogy ezt a leckét már a saját anyjától is
megtanulta.
Nos hát – szólalt meg Logan Rourke, és az ajtógombra tette a kezét. –
Nem… nem is tudom még a nevedet…
–

Josie nyelt egyet. – Margaret mondta, mert azt akarta, hogy ő is legalább
annyira hazugság legyen az apja számára, amennyire az apja hazugság az ő
szemében.
– Hát

akkor szervusz, Margaret – mondta Logan, és beslisszolt az ajtón.

A kocsi felé menet Josie szétnyitotta az ujjait, és nézte, ahogy a
bankjegyek lehullanak a földre egy életteli, gazdagon burjánzó növény mellé.

A játék ötlete Peter álmában született meg.

Már csinált néhány programot korábban – pingpongozóst, autóversenyest,
sőt még egy sci-fist is –, de ez volt az addigi legnagyobb ötlete. Az
előzményhez tartozik, hogy Joey egyik focimérkőzése után megálltak egy
pizzériában, ahol Peter túl sok húsgolyót és kolbászos pizzát evett,
miközben egy Őzvadászat című játék villódzott a szeme előtt egy
játékgépen. Negyeddollárért virtuális puskát lehetett fogni a bokrok mögül
előkandikáló őzekre de csak a bakokat lehetett lőni, ha sutát találtál el,
vesztettél.
Ezen az éjjelen Peter azt álmodta, hogy az apjával mennek vadászni, de
ezúttal nem őzre, hanem emberre.
Csuromvizesen riadt fel álmából, keze még mindig görcsölt, mintha a
puskát markolná.
Peter úgy gondolta, nem lehel túl nehéz avatárokat, azaz
komputerfigurákat teremteni. Már kísérletezett valamelyest e téren – ha nem
is volt minden (például a bőrszín vagy a grafika) tökéletes, tudta, hogyan kell
nagyjából érzékeltetni a rasszok közti különbséget, a hajszínt, s a
programnyelv nehézségeit leküzdve mozgatni is a figurákat. Hát, elég menő
dolog lenne egy olyan játékot összeütni, amelyben emberek lennének a
célpontok.
A háborús játékok azonban már unalmasak, és a bandaháborúk témáját is
teljesen kimerítették, például a Grand Theft Autóban. Peter rájött, hogy neki
egy új gonoszt kell teremtenie, olyat, akire mások is szívesen lövöldöznének.
Ez a videójátékban az élvezet: nézni, hogy az, aki nagyon is megérdemli,
elnyeri méltó büntetését.
Aztán azon morfondírozott, hogy mi legyen a játék terepe, milyen legyen
az új csatatér: űrlények támadása az űrből, a Vadnyugat, vagy egy titkos
küldetés… Aztán eszébe jutott a saját kis magánharctere, ahol nap nap után
kell küzdenie.
Mi lenne, ha most az egyszer az áldozatokból válna vadász?
Peter kikelt az ágyból, és leült az íróasztalhoz. Kivette a fiókból a
nyolcadikos évkönyvet, hónapokkal ezelőtt vágta be oda. Valami olyasmit
kéne csinálni, mint a Revenge of the Nerds, de mai, modern, huszonegyedik
századi változatban. Fantáziavilág volna, ahol az erőegyensúly totálisan
felborul, és az elnyomottakból lesznek az agresszorok.

Elővett egy jelölőfilcet, átpörgette a lapokat, és bekarikázta egy-egy diák
portréját.
Drew Girard.
Matt Royston.
John Eberhard.
Peter lapozott, és megállt a keze egy pillanatra. Aztán bekarikázta Josie
Cormier fejét is.

Meg tudnál most állni? – kérdezte Josie, amikor már úgy érezte, nem
bírja tovább a kocsiban, mert nem tudja tovább tettetni, hogy az apjával való
találkozása jól sikerült. Matt még fékezett, amikor Josie már nyitotta is az
ajtót, és futni kezdett az útszéli füves részen a fák felé.
–

A tűlevélszőnyegre rogyva sírni kezdett. Nem is értette magát – mit várt?
Csak annyit tudott, hogy nem ezt. Talán a feltétel nélküli elfogadást. De
legalábbis némi kíváncsiságot.
– Josie!

– jött utána Matt. – Jól vagy?

Josie azt akarta mondani, hogy jól van, de már hányingere volt a
hazugságoktól. Érezte a haján Matt cirógató kezét, de ettől csak még
inkább sírhatnékja támadt. A gyöngédség élesebb tud lenni a késnél… –
Szarik rám…
– Hát

akkor te is szarj rá – válaszolta Matt.

Josie felpillantott a fiúra. – Ez nem ilyen egyszerű. Matt a karjába vette
Josie-t. – Ó, Jo…
Matt volt az egyetlen, aki valaha is becenevet adott neki. Josie nem
emlékezett rá, hogy az anyja valaha is bolondozott volna a nevével,
Mókusbáránynak vagy Sünikének szólította volna, ahogy más szülők teszik
a gyerekeikkel. Amikor Matt Jónak szólította, akkor a Little Women című
regény jutott az eszébe, és noha biztosan tudta, hogy Matt sohasem
olvasta Alcott könyvét, titokban nagyon tetszett neki, hogy egy ilyen erős és
magabiztos személyiséggel köti össze a beceneve.

Olyan hülyeség… Nem is értem, miért bőgök. Csak… csak azt akartam,
hogy megkedveljen.
–

Én imádlak – mondta Matt. – Ez számít valamit? – A fiú lehajolt, és
megcsókolta Josie könnyes arcát.
–

– Igen,

nagyon is sokat.

Matt ajka arcáról a nyaka felé siklott, és a füle mögött állapodott meg,
amitől Josie mindig úgy érezte, mindjárt elolvad. Még új volt neki ez a szexi
felfedezősdi, de Matt mindig, ahányszor csak kettesben voltak, egy kicsit
tovább vitte ezen a felfedezőúton Josie-t. A te hibád, mondogatta a lánynak.
Ha nem lennél ilyen szexi, akkor kibírnám, hogy ne érintselek meg. Ezek a
szavak szinte ajzószerként hatottak Josie-ra. Még hogy ő – szexi? És ahogy
Matt minden alkalommal ígérte, tényleg nagyon jó érzés volt, ha megengedte
neki, hogy bárhol hozzáérjen, hogy kóstolgathassa. Minden egyes lépés az
intimitás felé olyan volt, mintha Josie a levegőbe lépne egy szikláról –
elakadt a lélegzete, pillangószárnyak verdestek a gyomrában. Még egy lépés
– és repülni fog. Az nem jutott Josie eszébe, hogy ha lelép a szikláról, akkor
nem csak repülni, de zuhanni is lehet.
Matt keze a pólója alá vándorolt, és ujjait a melltartója szegélye alá
csúsztatta, lábuk összefonódott, Josie szorosan Matthez simult. Amikor
Matt felhúzta a pólóját, és a hűvös szellő megcirógatta a bőrét, Josie
hirtelen visszazökkent a való világba. – Nem tehetjük meg – suttogta.
Matt fogaival Josie vállát gereblyézte.
– Az

út mellett hagytuk a kocsit.

Matt lázas szemekkel nézett rá. – De nagyon kellesz nekem – mondta,
ahogy már vagy tucatszor. Ezúttal Josie a szemébe nézett. – Nagyon
kellesz nekem…
Josie megállíthatta volna Mattet, de ráébredt, hogy semmi kedve hozzá. Ő
kell neki, és most éppen ez volt az, amit Josie a leginkább hallani akart.
Matt egy pillanatra mozdulatlanná vált, hogy lássa, tényleg azért nem lökte
le a kezét magáról Josie, amire ő gondol. Josie hallotta a kondom
fóliaburkának cikkanását – vajon mióta hordozgatja magánál? –, aztán Matt
lehúzta magáról a farmerját, és lassan felhajtotta Josie szoknyáját, mintha
arra számítana, hogy Josie mégiscsak meggondolja magát. Josie érezte,

ahogy Matt félrehúzza a bugyiját, és a behatoló ujja okozta égő érzést. Ez
most nem olyan volt, mint máskor, amikor Matt érintése fénycsóvaszerű
érzés volt a bőrén, és ha Josie azt mondta, már elég, utána sajgó hiányérzet
maradt a nyomában. Matt pozíciót váltott, és megint ráfeküdt, de most
nagyobb volt a nyomás, nagyobb az égő érzés. – Auú – szakadt föl Josieból, mire Matt megállt.
– Nem

akarok fájdalmat okozni – mondta.

Josie félrefordította a fejét. – Csak csináld – mondta Mattnek, mire a fiú
ismét Josie csípőjének nyomta a saját csípőjét. A hirtelen fájdalom – bár
Josie számított rá –, arra késztette, hogy felkiáltson.
Matt ezt a szenvedély hangjának értelmezte. – Tudom, bébi – nyögte.
Josie érezte a szívverését, de ezúttal belülről. Aztán Matt még gyorsabban
kezdett mozogni.
Josie szerette volna megkérdezni Matt-től, hogy neki is fájt-e az első
alkalom. Vajon mindig fáj? Talán a fájdalom a szerelem ára… Matt vállába
fúrta az arcát, és nem értette, miért érez olyan ürességet, amikor még Matt
őbenne van.

Peter – mondta Mrs. Sandringham az anyanyelvi óra végén. –
Beszélhetünk majd egy percet?
–

Peter lecsúszott a székéről. Gondolatban igyekezett mindenféle
mentséget kitalálni, amivel majd kimagyarázhatja szülei előtt az újabb csúfos
jegyet.
Valójában kedvelte Mrs. Sandringhamet. Még harminc éves sem volt, és
könnyű volt elképzelni őt, miközben a nyelvtanról vagy Shakespeare-ről
magyarázott, hogy nem is olyan régen még ő is ugyanígy ült a padban, és
leste a cammogó óramutatót.
Peter megvárta, míg a többiek kimennek, és csak akkor lépett a tanári
asztalhoz. – Csak a dolgozatodról szeretnék beszélgetni veled – mondta a
tanárnő. – Még nem néztem át az összeset, de a tiédet történetesen igen,
és…
– Megírhatom

még egyszer – bökte ki Peter.

Mrs. Sandrigham felvonta a szemöldökét. – De Peter, azt akarom
mondani, hogy kiváló! – Átadta Peternek a dolgozatot, aki rábámult az első
oldal margóján fénylő osztályzatra.
A dolgozat témája az volt, hogy írják le életüknek egy olyan jelentős
eseményét, amely aztán megváltoztatott mindent. Bár még csak egy héttel
korábban történt, Peter a kukafelgyújtást írta meg anélkül, hogy
megemlítette volna Josie nevét.
Mrs. Sandrigham egy mondatot bekarikázott Peter zárszavában, amelyben
levonta a tanulságot: „Megtanultam, hogy az ember elbukhat, tehát jól meg
kell gondolni mindent, mielőtt cselekszünk.”
A tanárnő Peter csuklójára tette a kezét. – Tényleg tanultál a dologból
mondta mosolyogva. – Ezt bármibe lefogadnám.
Peter bólintott, és átvette a dolgozatot. Kiment a folyosón hullámzó
tömegbe, és egyre csak markolta a papírlapokat. Elképzelte, mit szól majd
az anyja, ha meglátja a legmagasabb osztályzatot a dolgozatán – most az
egyszer olyasmit vitt véghez, amit eddig csak Joey-tól vártak el, tőle nem.
Akkor viszont be kell számolnia az anyjának a kukás botrányról. És persze
kiderülne az is, hogy kirúgták a munkahelyéről, és mostanában a
könyvtárban tölti a délutánjait, nem pedig a fénymásolóban.
Peter összegyűrte a dolgozatát, és bedobta az első szemetesbe, amit
talált.

Miután Josie már jobbára Matt-tel töltötte minden szabadidejét, Maddie
Shaw lépett Josie helyére, mint Courtney alteregója és hű kísérője. Ami azt
illeti, jobban töltötte be ezt a szerepet, mint Josie: ha valaki hátulról látta
Courtney-t és Maddie-t egymás mellett, nem tudta volna megmondani,
melyikük melyik. Maddie annyira felvette Courtney stílusát, gesztusait,
mozdulatait, hogy az már nem is utánzás volt, hanem művészet.
Ma este Maddie-éknél gyűltek össze, mert szülei épp Maddie elsőéves
egyetemista bátyját mentek meglátogatni Syracuse-ban. Nem ittak alkoholt
– hokiszezon lévén a játékosoknak szerződést kellett erről írniuk az edzővel
–, de Drew Girard kivett egy tini szexkomédiát a tékából, méghozzá a
vágatlan változatot, és a fiúk most azt tárgyalták, melyik lány a szexibb,

Elisha Cuthbert vagy Shannon Elizabeth. – Egyiküket sem hajítanám ki az
ágyamból – jegyezte meg Drew.
És miből gondolod, hogy egyáltalán oda kerülnének? – röhögött John
Eberhard.
–

– Az

én férfiasságom messze földön híres…

Courtney somolygott ezen. – Ott talán igen, de errefelé…
– Jaj,

Court, ugye, nagyon szeretnéd megtapasztalni…?

– Vagy

nem…

Josie a földön ült Maddie-vel, és szellemet idéztek. A pincében találtak egy
Ouija-táblát néhány régi társasjátékkal egyetemben. Josie az ujjhegyével
könnyedén megérintette a háromszög alakú táblácskát, amelynek három kis
lába közül az egyik egy ceruza volt, és az érintésre automatikus
„szellemírást” kellett volna produkálnia az alatta lévő betűkészletből. – Te
meglökted?
– Esküszöm,

nem – felelte Maddie. – Te se?

Josie megrázta a fejét. Vajon miféle szellem az, aki egy tinédzserpartin
akarna megnyilvánulni? Talán valaki, aki tragikusan és fiatalon halt meg,
mondjuk, autóbalesetben. – Mi a neved? –kérdezte Josie hangosan.
A ceruzaláb meglendült, és az alatta lévő nyomtatott betűk közül megállt
először az A, majd a B betűn. Aztán teljesen megállt.
– Abe

– jelentette ki Maddie. – Mi más lenne?

– Vagy
– Mi

Abby.

vagy, fiú, vagy lány? – kérdezte Maddie.

A felső kis tábla ceruzalába teljesen lecsúszott az alsó játéktábláról. Drew
nevetni kezdett. – Talán homokos.
– Te

csak tudod – mondta John.

Matt ásítva nyújtózott egyet, az inge felcsúszott. Bár Josie háttal ült neki,
a lány szinte érezte a mozdulatát, annyira egymásra volt hangolódva a

testük. – Hát, nagyon izgalmas itt minden, de most már inkább menjünk. Jo,
gyere.
Josie figyelte, ahogy a ceruza kiegyeli a betűket: N-E-M.
– Nem

megyek – mondta. – Én jól szórakozom.

– Nyauú

– majomkodott Drew. – Na kit rángatnak cicapórázon…?

Matt azóta, hogy Josie-val járt, alig időzött a barátaival. Bár Matt
megmondta Josie-nak, hogy inkább szórakozik ővele, mint „azokkal a
féleszűekkel”, Josie azért tudta, hogy Mattnek mégiscsak fontos, hogy
tekintélye legyen Drew és John előtt. Ettől még, persze, nem kell Mattnek
úgy bánnia vele, mint egy rabszolgával, nem igaz?
– Azt

mondtam, induljunk – mondta Matt.

Josie felpillantott rá. – Én meg akkor indulok, amikor én akarok.
Matt sokat sejtetően mosolygott a barátai felé. – Te sehol se voltál,
mielőtt velem találkoztál volna.
A két másik fiúból kitört a röhögés, és Josie érezte, hogy elvörösödik.
Felállt, és senkire se nézve, lesütött szemmel felrohant a lépcsőn az
alagsorból.
Maddie ék előszobájában felkapta a kabátját, és meg sem fordult, amikor
lépteket hallott a háta mögött. – Olyan jól szórakoztam, úgyhogy…
Önkéntelenül felkiáltott, ahogy Matt megragadta a karját, maga felé
fordította, és a falnak nyomta. – Na, ez fáj…!
– Soha
– Hát

többé ne tedd ezt velem.

éppen te vagy, aki…

Idiótát csinálsz belőlem – füstölgött Matt. – Megmondtam, hogy
menjünk!
–

Matt szorítása nyomán ellilult Josie bőre, mintha vászon volna, amelyen a
festő Matt szándékosan nyomot akart volna hagyni. Josie teste elernyedt
Matt szorításában: ösztönösen megadta magát.
– Sajnálom…

ne haragudj – suttogta.

Ezek a szavak mintha varázserővel hatottak volna – Matt szorítása
engedett. – Jo – sóhajtotta, és a homlokát Josie-éhoz nyomta.
Nem szeretem, ha osztoznom kell rajtad bárkivel. Csak ennyi a bűnöm,
ezért ne vádolj.
–

Josie megrázta a fejét, de még nem mert megszólalni, hátha cserben
hagyja a hangja.
– Csak

arról van szó, hogy annyira szeretlek.

Josie pislogott párat. – Tényleg?
Matt még ezt sosem mondta neki, és Josie sem Mattnek, bár így érzett.
Attól félt, ha kimondja, és Matt nem viszonozza hasonlóképpen a
vallomását, akkor elsüllyedne a föld alá szégyenében. De Matt most itt áll,
és kimondta, hogy szereti. Most először.
Hát nem tudtad? – kérdezte Matt, és a szájához emelte Josie kezét.
Olyan gyöngéden csókolgatta, hogy Josie szinte el is felejtette a jelenetet,
amely elvezetett ehhez a pillanathoz.
–

Kentucky Sült Emberek… – ismételte, ízlelgette Peter Derek ötletét,
miközben a földön ültek a tornateremben. Éppen a kosárlabdacsapatok
tagjait válogatta az edző a játékhoz. – Nem is tudom… Egy kicsit…
–

Túl direkt? – kérdezte Derek. – Mióta izgat téged, hogy valami
„politikailag korrekt”, vagy sem? Figyu, gondold el: bemégy a művészeti
szertárba, és ha elég pontod van, fegyverként használhatod az
égetőkemencét!
–

Derek próbaüzemnek vetette alá Peter új számítógépes játékát.
Rámutatott a hibákra és a lehetőségekre, hogyan fejlesztheti tovább a
programot. Tudták, hogy bőven van idejük megvitatni a kérdést, mert mindig
őket választották utolsóként a csapatba.
Spears edző Drew Girardot és Matt Roystont választotta
csapatkapitánynak – nagy meglepetés… –, akik már biztosan bejutnak az
egyetemre a sport révén, pedig még sok idő van a középiskola végéig. –
Ébresztő, emberek, mintha élnétek…! – szólt a többiekre az edző. – Hadd

lássák rajtatok a kapitányaitok, hogy már alig várjátok a játékot! Hitessétek
el velük, hogy ti vagytok a jövő Michael Jordanjei!
Drew egy háttérben álló fiúra bökött. – Noah.
Matt a mellette ülő felé bólintott. – Charlie.
Peter Derekhez fordult. – Hallottam, hogy Michael Jordan még most is,
hogy visszavonult, negyvenmilliót kap különféle jogdíjakból.
Ezek szerint napi százkilencezer-ötszáznyolcvankilenc dollárt kaszál
azért, hogy nem dolgozik – számolt Derek.
–

– Ash

– mondta Drew.

– Robbie

– mondta Matl.

Peter Derekhez hajolt. – Ha moziba megy, ez belekerül tíz dollárjába, de
amíg ott ül, kilencezer-százharminckét dollárt keres. Derek vigyorgott. – Ha
tojást főz öt percig, akkor 380 a bevétele.
– Stu.
– Freddie.
– O-boy.
– Walt.

Már csak három fiú maradt a taccsvonalon: Derek, Peter és Royce, akinek
agresszív kitörései voltak, ezért mindenhova elkísérte saját segítő
„szárnysegédje”. Royce – mondta Matt.
Négyezer-ötszázhatvan dollárral és nyolcvanöt centtel többet keres,
mintha a McDonaldsben dolgozna.
–

Drew Petert és Dereket vizslatta. – Ha a Jóbarátok ismétlését nézi, akkor
kétezerkétszáznyolcvanhárom dollár folyik a zsebébe folytatta Peter.
Ha akarna egy új Maseratit, akkor egy egész napig nem kéne
költekeznie, hogy bejöjjön az összeg – tette hozzá Derek. – Bárcsak én is
tudnék kosarazni…
–

– Derek

– szólította Drew.

Derek feltápászkodott. – De ha Michael Jordan a következő
négyszázötven évben minden bevételét megtakarítja, akkor sem lenne olyan
gazdag, mint Bili Gates ebben a másodpercben.
– Rendben

– mondta Matt. – Akkor jöjjön a homokos…

Peter célba vette Matt csapatának hátsó sorát. – Te jó leszel ebben a
játékban, Peter – mondta Matt elég hangosan, hogy mindenki hallja. – A
labda is gömbölyű, mint a tök…
Peter a falra akasztott tornaszőnyegnek támaszkodott, mintha
gumiszobában lenne az őrültekházában. Ahol bármikor elszabadulhat a
pokol.
Bárcsak ő is olyan magabiztosan tudná, hogy hol a helye, mint ezek itt
mind…
– Na

akkor gyerünk – szólalt meg Spears edző. – Hadd menjen a játék.

A tél első jeges hóvihara Hálaadás napja előtt csapott le. Éjfél után
érkezett, a szél megrázta a házak öreg faszerkezeteit, a jégszemcsék az
ablaküvegen kopogtak. A villany elment, de Alex számított rá. Arra a csöndre
ébredt, ami az elektronikus szerkezetek leállását követte. Benyúlt a párnája
alá a zseblámpáért, a gyertyák is kéznél voltak. Alex meggyújtott kettőt, és
látta saját hatalmas árnyékát a falon lopódzni. Már voltak ilyen éjszakáik,
amikor még Josie kisebb volt, ilyenkor összebújtak Josie ágyában, és a lánya
úgy aludt el, hogy bárcsak ne lenne másnap iskola…
A felnőtteknek miért nincs soha ilyen munkaszünetük? Még ha nincs is
holnap iskola – és hogy nem lesz, ebben Alex biztos volt –, és még ha a szél
úgy jajgat, mintha a földnek fájdalmai volnának, és a jég rá is fagy a kocsi
ablaktörlőjére, Alexnek akkor is meg kell jelennie a bíróságon. A jógaórák, a
kosárlabdameccsek és a színházi előadások elmaradnak ugyan, de mintha
senki sem napolná el az igazi valóságot.
A hálószoba ajtaja kivágódott. Josie állt ott egy óriási pólóban és
boxeralsóban – Alex nem is sejtette, honnan van, és csak remélni tudta,
hogy nem Matt Roystoné. Egy pillanatig Alex nem is értette, ki ez a fiatal nő
az idomaival és a hosszú hajával, mikor ő még mindig egy kislányra

számított, aki szétbomló copfokkal és Wonder woman pizsamában jelenik
meg nála. Alex félodalt felhajtotta a takarót, mintegy meghívásként.
Josie bevetődött mellé, és a nyakáig húzta a takarót. – Elég rémes
odakint – mondta. – Mintha le akarna szakadni az ég.
– Engem

az utak állapota aggaszt inkább.

– Gondolod,

hogy holnap hó-nap lesz az iskolában?

Alex mosolygott a félhomályban. Lehet, hogy Josie már nem kicsi, de
mégis ugyanazok a szempontok vezérlik. – Hát, valószínű.
Josie elégedett szusszanással dobta le magát Alex párnájára. – Talán
elmehetnék Matt-tel síelni valahová.
– Nem
– De

léphetsz ki a házból, ha rosszak lesznek az útviszonyok.

te igen…

– Nekem

nincs más választásom – felelte Alex.

Josie feléje fordult, a gyertyafény a szemében tükröződött. – Mindenkinek
van választása – mondta, és felkönyökölt. – Kérdezhetek valamit?
– Hát

persze.

– Miért

nem mentél hozzá Logan Rourke-hoz?

Alex hirtelen úgy érezte magát, mintha meztelenül kilökték volna a hóba,
annyira váratlanul érte Josie kérdése. – Hát ez meg hogy jutott eszedbe?
Mi nem volt neked elég jó benne? Azt mondtad, hogy jóképű volt és
okos. És biztos, hogy szeretted, legalábbis egy bizonyos pontig, különben…
–

– Josie,

ez már történelem, és olyasmi, amin nem kéne törnöd a fejed, mert
semmi közöd hozzá.
– De

igenis van – mondta Josie. – Félig belőle vagyok…

Alex felbámult a mennyezetre. Lehet, hogy tényleg leszakad az ég. Lehet,
hogy ez történik, ha az ember azt hiszi, hogy örökre fenn tud tartani egy
illúziót… – Mind igaz, amit mondtam róla – szólalt meg Alex halkan. – Nem
vele volt baj… Hanem velem.

– Aztán

házas lett.

Alex felült az ágyban. – Honnan tudod?
Benne volt a lapokban, most, hogy meg akarja választatni magát. Nem
kell atomtudósnak lenni, hogy megtudjam…
–

– Felhívtad?

Josie az anyja szemébe nézett.
– Nem.

Alex arra gondolt, hogy talán nem is lett volna baj, ha Josie felhívja –
kiderült volna, vajon figyelemmel követi-e Alex karrierjét, hogy egyáltalán
kérdezett volna-e felőle… Az, hogy elhagyta Logant, ami akkor annyira
helyénvalónak tűnt a meg sem született gyermek érdekében, most csupán
önző lépésnek hatott. Miért nem beszélt erről Josie-nak korábban?
Azért, mert Logant védte. Josie lehet, hogy úgy nő fel, hogy nem ismeri az
apját, de nem jobb ez, mint ha megtudja, hogy az apja azt akarta, vetesse őt
el? Újabb hazugság, gondolta Alex, még ha kicsi is. Hogy Josie ne sérüljön…
– Nem

akarta elhagyni a feleségét. – Alex oldalvást pillantott Josie-ra. – Én
nem tudtam olyan kicsire összehúzni magamat, amekkora helyet ő szánt
nekem az életében. Ez így érthető?
– Azt

hiszem…

Alex a takaró alatt a lánya kezéért nyúlt. Egy ilyen kézfogás napvilágnál
erőltetettnek hatott volna – mindketten túl érzelgősnek ítélték volna –, de
most, a sötétben, amikor odakint tomboltak az elemek, teljesen
természetesnek tűnt. – Sajnálom – mondta Alex.
– Mit?

Hogy nem adtam meg neked azt a lehetőséget, hogy melletted legyen,
amikor felnősz.
–

Josie megvonta a vállát, és elhúzta a kezét. – Jól tetted.
Hát, nem is tudom – sóhajtotta Alex. – A jó tettek gyakran nagyon
magányossá teszik az embert – hirtelen Josie felé fordult ragyogó mosollyal.
–

– De miért erről beszélgetünk? Te legalább szerencsés vagy a szerelemben,
nem?
Az áram ebben a pillanatban jött vissza. A konyhában a mikró fütyült
egyet, hogy kéri a beállítást; a fürdőszobai lámpa sárga fénye elöntötte a
közlekedőfolyosót. – Akkor most visszamegyek a saját ágyamba – jelentette
ki Josie.
– Értem.

Jó – felelte Alex, bár azt szerette volna mondani, hogy Josie akár
ott is maradhat, vele.
A lánya kibaktatott a hálószobából, Alex pedig beállította a digitális
ébresztőórát. Hisztérikusan villogott rajta: 12.00 – 12.00 – 12.00. Mint
amikor Hamupipőkének vörös zászlót lengetnek a pálya szélén, hogy ne
várja a boldog véget.

Peter meglepetésére a Front Runner kidobóembere még csak rá sem
pillantott hamis igazolványára. Peter még csak meg sem gondolhatta, hogy
tényleg ezt akarja-e, amit oly régóta tervezett – máris besodorták az ajtón.
Odabent az arcába vágott a sűrű cigerattafüst, s legalább egy perc is
elmúlt, mire szeme hozzászokott a félhomályhoz. Az emberek közti szűk
réseket hangos zene töltötte ki – a techno olyan hangosan szólt, hogy
Peter dobhártyája rezgett tőle. Két magas nő állt a belső ajtó mellett, hogy
szemügyre vegye az érkezőket. Peter csak a második pillantásra vette észre
a borosta halvány árnyékát az egyik arcán. Férfi volt. A másik sokkal
nőiesebb volt, mint a lányok többsége, akiket Peter életében látott, de Peter
rájött, hogy még sosem látott transzvesztitát közelről. Talán maximalisták…
A férfiak kettesével-hármasával ácsorogtak azok kivételével, akik
magányosan lestek lefelé odaföntről, az emeleti galériáról, ahonnan a
táncparkettre lehetett látni. Voltak bőrszerkóba öltözött pasasok, csókolózó
fickók a sarokban. Mások füves cigit adogattak egymásnak. A falak
tükörbevonata óriásira, szinte végtelenné tágította a teret.
Az internetnek hála, nem volt nehéz rábukkannia erre a helyre. Mivel Peter
még járt az autóvezetői kurzusra, busszal kellett ide, Manchesterbe jönnie,
aztán a pályaudvarról taxival hozatta magát a klubhoz. Még mindig nem
egészen tudta, mit keres itt – úgy fogta föl, hogy antropológiai

megfigyeléseket tesz, tudományos alapon. Hogy lássa, jobban beleillik-e
ebbe a társaságba, mint a sajátjába, ahová tartozni kénytelen.
Nem arról volt szó, hogy fel akart volna szedni valakit – egyelőre
legalábbis még nem. Csupán tudni szerette volna, milyen érzés
homoszexuálisok között lenni, akiket egyáltalán nem zavar, hogy ilyenek. Azt
akarta látni, hogyan néznek rá. Vajon azt látják, hogy közéjük tartozik?
Lecövekelt egy párocska előtt, akik egy sötét sarokban nyalták-falták
egymást. Életben kissé fura volt csókolózó pasikat látni. A televízió
showműsoraiban persze már látott ilyet Peter – ezeket a botrányos
pillanatokat mindig előre jelezték az újságok, úgyhogy Peter tudta, mikor
kerülnek adásba. Azért nézte meg ezeket a műsorokat olykor, hogy
meggyőződjön róla, érez-e valamit közben. Ezek a jelenetek azonban
megjátszottak voltak, nem úgy, mint ez itt most, ami a szeme előtt játszódik,
igaziból. Arra várt, hogy vajon meglódul-e a szíve, vajon rádöbben-e
valamire…
Azt találta, hogy különösebben nem izgatja a dolog. Igen, érdekesnek
találta, az biztos – vajon a borosta nagyon karistol…? –, és nem volt
megbotránkozva rajta, de úgy érezte, nem biztos benne, hogy valaha is meg
akarná próbálni személyesen.
A két férfi szétvált, az egyikük gyanakodva méregetni kezdte Petert. – Ez
nem peep-show – mondta, és hátrébb lökte Petert.
Peter egyensúlyát vesztve nekiesett valakinek, aki a bárpultnál üldögélt. –
Hoppá – jegyezte meg a férfi, és a szeme felvillant. – No lám, mit látnak
szemeim?
– Elnézést…

El van nézve – a fickó huszonvalahány éves volt, tüskésen rövid haja
fehéres-szőke. Az ujjain nikotinfoltok. – Először vagy itt?
–

Peter feléje fordult. – Honnan tudod?
Mert olyan a szemed, mint az autó fényszórójától megriadt őznek –
eloltotta a cigarettáját, és intett a bármixernek, aki Peter szemében olyan
volt, mintha egy magazin lapjáról lépett volna le. – Rico, adj valamit inni az
én fiatal barátomnak. Mit szeretnél?
–

Peter nyelt egyet. – Pepsit lehet…? A másik foga kivillant. – Naná, persze.

– Nem

iszom szeszt.

– Értem

– mondta. – Tessék, vedd el ezt.

Átadott neki két kis csőszerű üveghengert, aztán elővett másik kettőt a
zsebéből, saját magának. Nem volt bennük por – csak levegő. Peter nézte,
ahogy a fickó leveszi a tetőt, mélyet szippant az egyikből, aztán a másikat a
másik orrlyukához tartja. Peter utánozta, és forogni kezdett vele a világ,
mint egyszer, amikor a szülei Joey meccsére mentek, ő pedig megivott hat
üveg sört. Akkor nagyon elálmosodott a sörtől, most viszont úgy érezte,
minden sejtjében megpezsdül az élet, és teljesen éber.
– Kurt

vagyok – nyújtotta a kezét a férfi.

– Peter.
– Lent

vagy fönt…?

Peter vállat vont, és igyekezett úgy tenni, mintha tudná, miről beszél a
fickó, pedig fogalma sem volt.
– Te

jó ég – esett le az álla a pasasnak. – Teljesen friss hús…

A bármixer lerakta a Pepsit Peter elé. – Hagyd békén, Kurt. Még csak
gyerek…
Akkor talán el kéne mennünk játszani – indítványozta Kurt. – Szeretsz
biliárdozni?
–

Peter úgy érezte, végre valami, amiben otthonosan mozog. – A biliárd
szuper lenne.
Kurt előhalászott egy húszdollárost a tárcájából, és lerakta a pultra
Ricónak. – A többi a tied – mondta.
A biliárdterem a klub fő helyiségéből nyílt. A négy asztalnál már folyt a
játék. Peter leült a fal mellé, a padra, és megnézte az embereket. Néhányan
meg-megérintették egymást – vállon a kéz, seggrepacsi – de többnyire
ugyanúgy viselkedtek, mint egy csapat hím bárhol másutt. Ahogy a barátok.
Kurt elővett egy maréknyi negyeddollárost a zsebéből, és az asztal szélére
tette. Peter azt hitte, ez a tét, amelyben játszanak majd, ezért előhúzott két
gyűrött egydollárost a dzsekijéből. – Ez nem tét – nevetett Kurt. – Azért kell

fizetnünk, hogy beszállhassunk a játékba – felállt a padról, mikor az egyik
társaság ellőtte az utolsó golyót, és elkezdte az asztalba táplálni az
érméket, mire az asztal alatti tárlóba bezuhant egy csomó csíkos és
egyszínű golyó.
Peter levett egy dákót a falról, és bekrétázta a végét. Nem volt elsőrangú
játékos a pool biliárdban, de már játszott néhányszor, tehát tudta, hogy nem
fog semmi nagyon cikit művelni – nem fogja a beakadó dákóval felszántani a
posztóbevonatot, és átugratni a golyót az asztal szélén. – Szóval, te egy
fogadós típus vagy – állapította meg Kurt. – Ez érdekesebbé teszi a dolgot.
Felteszek öt dollárt
felnőttesebbnek hat.
–

– mondta Peter, mert

remélte, hogy így

Én nem játszom pénzben. Mit szólnál ahhoz, hogy ha nyerek, akkor én
viszlek haza? Ha te nyersz, akkor meg te viszel engem haza.
–

Peter nem egészen értette, mi ebben a jó neki, mert nem akart Kurttal
hazamenni, azt meg még kevésbé, hogy ő vigye haza Kurtöt. Lerakta a
dákót az asztal szélére. – Azt hiszem, mégsincs kedvem játszani.
Kurt megragadta Peter karját. Két szeme úgy izzott Peter arca előtt, mint
két kis lámpa. – Már bedobtam a pénzemet. Felállítottuk a golyókat. Te
akartál játszani… Akkor fejezd is be, amibe belekezdtél!
Engedj el – mondta Peter, és a hangja egy regiszterrel feljebb csúszott
riadalmában.
–

– De

hát csak most kezdtük… – mosolygott Kurt.

Peter mögött megszólalt egy másik hang: – Hallottad, mit mondott a fiú,
nem? – Peter megfordult, miközben Kurt még mindig fogta a karját, és Mr.
McCabe-et, a matektanárt látta maga mögött.
Ez az a furcsa pillanat volt, amikor az ember nem tudja hová tenni, akit
ismer: mint például a postán dolgozó hölgyet, akiről a moziban nem ugrik be,
kicsoda, mert nincs körülötte a postai környezet. Mr. McCabe egy sört
tartott a kezében, és az inge kissé fényes volt, valamilyen selymes anyagból
készült. Lerakta a sört, és összefonta a karját. – Ne baszkuráld, Kurt,
különben hívom a rendőrséget, és kidobatlak innen.
Kurt vállat vont. – Nekem mindegy – mondta, és visszament a füstös
bárba.

Peter lenézett a földre, és várta, hogy Mr. McCabe mondjon valamit. Most
azt következik, hogy a tanár felhívja a szüleit, vagy itt, a plénum előtt
széttépi az ő hamis személyijét, vagy legalább megkérdezi, hogy mit keres
egy manchesteri buzibárban.
Aztán Peter hirtelen ráébredt, hogy ő ugyanezt kérdezhetné Mr. McCabetől. Ahogy felnézett, az jutott eszébe, amit a tanár biztosan ismer, mint
matematikai alapigazságot: ha két ember tudja ugyanazt a titkot, a titok nem
titok többé.
– Azt

hiszem, jobb volna, ha most hazavinnélek – mondta Mr. McCabe.

Josie a tenyerét Matt markához szorította – szinte eltűnt benne…
Nézd, milyen picike vagy hozzám képest – mondta Matt. – Csoda, hogy
nem öltelek meg.
–

Matt megmozdult Josie-n fekve, de még keményen benne volt. Josie
magán érezte Matt teljes testsúlyát. Aztán Matt a torkára helyezte a kezét.
– Mert

meg tudnálak… – mondta.

Kicsit megszorította Josie nyakát, éppen csak annyira, hogy kapott ugyan
levegőt, de a beszéd már nehezére esett.
– Ne

csináld – nyögte ki Josie.

Matt értetlenül nézett le rá. – Mit ne csináljak? – kérdezte, és amikor újra
ritmusosan mozogni kezdett, Josie biztosra vette, hogy félreértette, amit
Matt mondott.

Az egyórás kocsiút során Manchesterből hazafelé Peter és Mr. McCabe
csupa felületes dologról fecsegett, ami egyiküket sem érdekelte
különösebben – a hokiliga állása, a közelgő iskolai bál, a különféle
egyetemek kurzuskínálatai…
Miután lejöttek az autópályáról a sterlingi kijáratnál, és Peterek háza felé
haladtak a sötét kis úton, Mr. McCabe akkor hozta fel, hogy egyáltalán miért
ülnek mindketten a tanár kocsijában. – Ami a ma estét illeti… – kezdte. –
Nem sokan ismernek engem igazán az iskolában. Még nem álltam elő a

dologgal – a visszapillantóból a szemére vetülő fénycsík mosómedveszerűvé
tette az arcát.
– Miért

nem? – szaladt ki Peter száján a kérdés.

Nem azért, mintha nem hinném, hogy támogatóan állnának mellém az
iskola vezetőségében… Inkább csak nem gondolom, hogy bármi közük volna
hozzá. Jobbra?
–

Igen – felelte Peter. – Itt forduljon be, és a harmadik ház balra. Mr.
McCabe behajtott Peterek háza elé, de nem fordult rá a kocsibehajtóra. –
Azért mondtam el ezt neked, Peter, mert megbízom benned. És ha úgy
érzed, hogy valakivel kell beszélned, akkor nyugodtan gyere hozzám. Peter
kicsatolta a biztonsági övet. – Nem vagyok homoszexuális.
–

– Rendben,

értem – mondta Mr. McCabe, és kicsit ellágyult a szeme.

Nem vagyok homoszexuális – ismételte Peter még határozottabban.
Kinyitotta a kocsi ajtaját, és rohant a házig, ahogy csak bírt.
–

Josie felrázta a körömlakkos üvegcsét, és megnézte az alján lévő matricát.
„Nem egészen pincérnő-vörös.” – Ki használ ilyet szerintetek? Talán
konferencián ücsörgő nők?
Nem felelte Maddie. – Szerintem olyan öreg tyúkok, akik egyszer egy
évben jól berúgnak együtt.
–

Courtney hasra fordult az ágyon, haja függönyként omlott a padlóra. – Ez
olyan uncsi – mondta, mintha nem nála, az ő pizsamapartiján lennének. –
Találjunk ki valami izgit.
– Hívjunk

fel valakit – javasolta Emma.

Courtney ezt fontolóra vette. – Olyan telefonbetyár
Rendelhetnénk valakinek pizzát, mondjuk – vélte Maddie.

módra?

Ezt megtettük a múltkor Drew-val – sóhajtott fel Courtney, aztán
vigyorogva a telefon után nyúlt. – Kitaláltam valamit.
–

Kihangosította a telefont, és tárcsázott. A dallamos kicsengés nagyon
ismerősen hangzott Josie-nak. Halló mordult bele egy álmos hang a
telefonba.

– Matt

– mondta Courtney, és ujját a szája elé emelve jelzett a többieknek,
hogy maradjanak csöndben. – Hahó.
– Baszki,

Court, hajnali három van!

Tudom, csak éppen… Mondani akartam valamit már rég óta neked, de
nem tudtam, mert hogy Josie a barátnőm, meg minden…
–

Josie szólni akart, hogy Mattet figyelmeztesse a csapdahelyzetre, de
Emma rácsapta a tenyerét Josie szájára, és lenyomta az ágyra Josie-t.
– Kedvellek
– Én

– mondta Courtney.

is téged.

– Nem

úgy értem. Arról van szó valójában, hogy… nagyon is kedvellek.

Jaj, Courtney, hagyjál. Ha korábban szólsz, akkor megduglak, mint
vadállat, de szó sem lehet róla most, mivel Josie-t szeretem, és sejtem, hogy
most is ott van tőled fél méternyire.
–

A csöndet harsány kacaj törte meg, mint amikor betörik egy ablak, és a
szilánkok szertehullnak. – Te jó ég, honnan tudod? –kuncogta Courtney.
Mert Josie elmond nekem mindent, úgyhogy azt is tudom, mikor alszik
nálatok. Na, akkor most vegyél le a kihangosítóról, és hadd kívánjak neki jó
éjszakát.
–

Courtney átadta Josie-nak a kagylót. – Jó válasz volt – mondta Josie.
Matt hangja dörmögős volt az álmosságtól. – Miért, kételkedtél bennem?
– Nem

– felelte Josie mosolyogva.

– Nos,

mulassatok jól. De ne annyira jól, mintha velem lennél.

Josie hallotta, hogy Matt ásít egyet. – Aludj csak.
– Bárcsak

itt lennél mellettem – mondta Matt.

Josie hátat fordított a többi lánynak. – Én is szeretném.
– Szeretlek,
– Én

Jo.

is téged.

Én meg most megyek hányni – jelentette ki Courtney, és rácsapott a
telefon megszakító gombjára.
–

Josie az ágyra dobta a kagylót. – Te akartad felhívni.
Féltékeny, ennyi az egész – szögezte le Emma. – Bárcsak lenne nekem
is valakim, akinek hiányzom.
–

– Annyira

szerencsés vagy, Josie – helyeselt Maddie.

Josie megint kitekerte a körömlakkos üveg tetejét, és kivette a kis ecsetet,
mire egy vérvörös csepp a combján landolt. Bármelyik barátnője talán
Courtney kivételével – ölni tudott volna, csakhogy a helyére léphessen.
De vajon meg is halnának a dologért? – suttogta egy hang Josie agyában.
Felnézett Maddie-re, Emmára, és kényszeredetten mosolygott. – Nekem
mondjátok?

Decemberben Peter állást kapott az iskolai könyvtárban. Az audiovizuális
részleget felügyelte, ami azt is magában foglalta, hogy az iskola után
mindennap egy órán keresztül azzal foglalkozott, hogy visszatekerte a
mikrofilmeket, és cím alapján ábécébe rendezte a DVD-ket. Szükség szerint
bevitte az osztálytermekbe a vetítőket és lejátszókat, hogy a tanárok
mindent a helyén találjanak, amikor másnap reggel órára mennek. Különösen
a könyvtárban szeretett időzni, ahol senki sem háborgatta. A menők
mindenhová mentek iskola után, csak könyvtárba nem, úgyhogy Peter
leginkább a hátrányos helyzetűek felbukkanására számíthatott, akik
segítőikkel jöttek, hogy elvégezzenek egy-egy feladatot, megcsinálják a
dolgozataikat.
Azután kapta meg az állást, hogy segített Mrs. Wahlnak, a könyvtárosnak,
és megjavította az ősöreg számítógépet, ami mindig lefagyott. Most Peter
volt a nő kedvenc diákja az egész Sterling High-ban. Mrs. Wahl megengedte,
hogy Peter zárjon be, ő pedig hazament; még saját kulcsot is csináltatott
Peter számára a teherlifthez, hogy Peter azon vihesse a felszerelést egyik
emeletről a másikra.
Peter aznapi utolsó feladata volt, hogy a második emeleti biolaborból vigye
vissza a vetítőt a lenti audiovizuális részlegbe. Belépett a liftbe, és éppen

csukni akarta a lift ajtaját, mikor valaki utánakiáltott a folyosóról, hogy várja
meg.
Pár pillanattal később Josie Cormier sántikált be a fülkébe.
Két mankóra támaszkodott, az egyik lábán műanyag merevítő. Peterre
pillantott, ahogy becsukódott a liftajtó, aztán gyorsan lesütötte a szemét.
Bár már hónapok teltek el azóta, hogy Petert kirúgatta Josie a fénymásoló
szalonból, Petert még mindig elöntötte a harag, ha meglátta a lányt. Most
szinte hallotta, ahogy Josie számolja magában a másodperceket, hogy mikor
szállhat ki végre. Nos, én sem repesek az örömtől, hogy veled vagyok itt
összezárva, gondolta, amikor a lift zökkent egyet, és csikorogva megállt.
– Ennek

meg mi baja? – csapott Josie az első emelet gombjára.

Azzal nem mész semmire – mondta Peter. Átnyúlt Josie válla fölött –
Josie majdnem elvesztette az egyensúlyát, ahogy hátrahőkölt, mintha Peter
fertőző volna –, és megnyomta a piros vészjelző gombot.
–

Semmi sem történt.
– Hát

ez szívás – mondta Peter. Felnézett a lift mennyezetére. A filmekben
az akcióhősök mindig ott fönt másznak ki a szellőzőn át a liftaknába, de még
ha a vetítő tetejére állna is, akkor se tudná kinyitni a mennyezeti panelt
csavarhúzó nélkül. Josie megint rácsapott a gombra. – Hahó!!
Senki se hall téged – mondta Peter. – A tanárok már mind elmentek, a
gondnok meg odalent, az alagsorban nézi az Oprah Winfrey show-t öttől
hatig. – Josie-ra pillantott. – Egyébként miért voltál még itt?
–

– Kutatást

végeztem.

– Minek?

Josie megemelte az egyik mankóját. – Ha nem tudsz tornázni, akkor
valami mást kell csinálni az osztályzatért. És te mit csinálsz itt?
Én most itt dolgozom – felelte Peter, és mindketten némaságba
burkolództak.
–

Előbb vagy utóbb úgyis rájuk találnak, gondolta Peter. A gondnok talán
felfedezi őket, amikor a padlókefélőgépet akarja felhozni az emeletre. Ha
meg nem, a legrosszabb esetben reggel találnak rájuk, amikor mindenki a

fedélzetre csődül. Kicsit mosolygott magában, hogy majd joggal dicsekedhet
Dereknek: Josie-val aludtam, ezt kapd ki.
Kinyitott egy laptopot, lenyomott egy gombot, mire elindult egy Power
Pointos prezentáció amőbákról, sejtosztódásról, embriókról. Hát nem
lenyűgöző, hogy valamennyien így kezdtük? Ilyen mikroszkopikus,
megfoghatatlanul kicsi méretben.
– Mikor
– Nem

fognak ránk találni?

tudom.

–A

könyvtárosok nem veszik észre, hogy nem mentél vissza?

–A

saját szüleim se veszik észre, ha nem megyek haza.

Te jó ég… Mi lesz, ha elfogy a levegő? – Josie verni kezdte a liftajtót a
mankójával. – Segítség…!
–

– Nem

fog elfogyni a levegő – jelentette ki Peter.

– Honnan

tudod?

Peter valójában nem tudta, de hát mi mást mondhatott volna?
– Én

kiborulok, ha ilyen kicsi helyen kell bezárva lennem – mondta Josie. –
Nem bírom az ilyesmit.
Csak nem vagy klausztrofóbiás? – Peter nem értette, hogy ő erről eddig
miért nem tudott. De hát miért is kéne tudnia? Az utóbbi hat évben nem
játszott túlságosan aktív szerepet Josie életében.
–

– Azt

hiszem, hányni fogok – nyögött fel Josie.

– Ó,

a francba… Ne…! – mondta Peter. – Inkább hunyd be a szemedet, és
akkor nem látod, hogy liftben vagy.
Josie így tett, de majdnem el is esett.
Na várj egy kicsit – Peter elvette a mankókat, így Josie-nak féllábon
kellett egyensúlyoznia, és megfogta a lány kezét, hogy leülhessen a padlóra.
Josie előrenyújtotta a rossz lábát, úgy zuttyant le.
–

– Hogy

sérültél meg? – kérdezte Peter a gipszre bökve.

Elcsúsztam valami jégkockán. – Josie sírni kezdett, és levegőért
kapkodott. Hiperventillál – állapította meg Peter, bár ezt a szót eddig csak
leírva látta, senkitől sem hallotta még. Ilyenkor bele kell lélegezni egy
papírzacskóba, ugye? Peter körülnézett a liftben, hogy mit tudna
felhasználni e célra. Az audiovizuális eszközöket szállító kis tolókocsin volt
ugyan egy nejlonzacskó, benne egy halom papír, de valahogy nem jöhetett
számításba, hogy az ember ilyesmit húzzon a fejére. – Oké – mondta, és
vadul járt az agya. –Akkor csináljunk valamit, ami eltereli a figyelmedet arról,
hogy hol vagyunk.
–

– Mint

például…?

Talán játszhatnánk valamit – javasolta Peter, és ezek a szavak
visszaidézték Kurt emlékét, aki ilyesmit mondott neki a Front Runnerben.
Megrázta a fejét, hogy kiverje belőle az emléket. – Mit szólnál a
húszkérdéses barkochbához?
–

Josie kis habozás után megszólalt: – Állat, növény vagy ásvány?
Lejátszottak hat fordulót a játékból, aztán áttértek a földrajzi kérdésekre,
amelyekkel elment egy egész óra. Peter megszomjazott, és pisilnie is kellett.
Ez utóbbi izgatta jobban, mert tudta, hogy nem fogja kibírni reggelig, arról
meg szó sem lehetett, hogy Josie előtt csinálja. Josie elcsöndesedett, de
legalább már nem reszketett. Peter arra gondolt, talán elalszik.
Aztán Josie megszólalt: – Igazmondás vagy bevállalás…?
Peter feléje fordult.
– Igazmondás.
– Utálsz,

engem?

Peter lehajtotta a fejét. – Néha.
– Van

is rá okod – mondta Josie.

– Igazmondás,
– Igazmondás
– És

vagy bevállalás?
– mondta Josie.

te utálsz engem?

– Nem.

– Akkor

miért viselkedsz úgy, ahogy…? – kérdezte Peter.

Josie megrázta a fejét. – Én úgy viselkedem, ahogy azt az emberek
elvárják tőlem. Ez része az egész… dolognak. Ha nem csinálom… – a
mankó gumivégét kezdte piszkálgatni. – Elég bonyolult, úgysem értenéd.
– Igazmondás,

vagy bevállalás?

Josie vigyorgott. – Bevállalás.
– Akkor

nyald meg a talpadat.

Josie nevetni kezdett. – De hát még csak rá se tudok állni a talpamra,
nemhogy… – de azért előrehajolt, levette a tornacipőjét, és kinyújtotta a
nyelvét a talpa felé. – Igazmondás, vagy bevállalás?
– Igazmondás.
– Szuper

– mondta Josie. – Voltál valaha szerelmes?

Peter Josie-ra nézett, és az jutott eszébe, amikor egyszer írtak egy
levelet, amiben megadták a címüket, felkötötték egy léggömbre, és
felbocsátották Josie-ék hátsó udvarából. Azt hitték, el fog repülni a Marsig.
Ehelyett egy pár háztömbnyire lakó özvegyasszonytól kaptak levelet.
– Eegen

felelte vontatottan. – Azt hiszem, igen.

Josie szeme nagyra nyílt. – Kibe?
– Ez

már nem volt a kérdés része. Igazmondás, vagy bevállalás?

– Igazmondás
– Mikor

– felelte Josie.

hazudtál utoljára?

A mosoly lehervadt Josie arcáról. – Amikor azt mondtam, hogy elcsúsztam
egy jégkockán. Matt meg én összevesztünk, és megütött.
– Megütött?!

Nem egészen úgy… Mondtam valamit, amit nem kellett volna, és akkor
ő… nos, valahogy elvesztettem az egyensúlyomat, és kificamítottam a
bokámat.
–

– Josie…!

A lány lehajtotta a fejét. – Senki se tud róla. Nem mondod el, ugye?
– Nem.
– Ez

– Peter kicsit hallgatott. – De miért nem mondtad el senkinek?

már nem volt benne a kérdésben – utánozta Josie Petert.

– Akkor

most kérdezem.

– Akkor

inkább választom a bevállalást.

Peter ökölbe szorította mindkét leengedett kezét. – Csókolj meg –
mondta.
Josie lassan feléje hajolt, amíg az arca olyan közel nem ért, hogy Peter
nem látta tisztán. A haja Peter vállára hullott, és Josie behunyta a szemét.
Ősz-szaga volt – mint az almabornak, a ferdén sütő alkonyati napnak, és a
közelgő hideg ígéretének. Peter érezte, hogy meglódul a szíve, és úgy ver a
bordái között, mintha ki akarna szabadulni a ketrecből.
Josie ajka a szája széléhez ért, inkább az arcán, mint a száján kötött ki a
csók. – Azért örülök, hogy nem egyedül kell itt szoronganom – mondta
félénken, és Peter ízlelgette a szavait magában, amelyek édesek voltak, mint
Josie mentolos lehelete.
Peter lepillantott az ölébe, és azon imádkozott, nehogy Josie észrevegye
kősziklaként ágaskodó férfiasságát. Olyan széles mosolyra nyílt a szája,
hogy szinte fájt. Nem arról van hát szó, hogy ne a lányokat szeretné – csak
arról, hogy csupán egy létezik számára.
Akkor kopogtatás hangzott a liftajtó túloldaláról. – Van bent valaki?
– Igen

– kiabálta Josie, és talpra küszködte magát a mankóival.

– Segítség!

Néhány kalapácsütés, és a feszítővas széttolta a liftajtót. Josie kisietett a
liftből. Matt Royston állt ott a gondnokkal. – Aggódtam amiatt, hogy nem
értél még haza – mondta Matt, és a karjába vette Josie-t.
De hát megütötted, gondolta Peter, de aztán eszébe jutott, hogy mit ígért
Josie-nak. Meglepetten hallgatta Josie kuncogását, amint Matt a mankóit
elvéve a karjába kapta a lányt, hogy ne kelljen sántikálnia.

Peter visszavitte a vetítőt és a laptopot a könyvtárba, és bezárta az
audiovizuális részleget. Már késő volt, mehet haza gyalog, de nem bánta.
Elhatározta, hogy az első dolga lesz otthon kiradírozni Josie feje körül a
jelzést az évkönyvben, és a Josie-t ábrázoló figurát is kiveszi a rosszak közül
a videojátékban.
Fejben végigment a programozási lépéseken, amelyek ehhez szükségesek,
míg végül a ház előtt találta magát. Először nem értette, miért furcsa
valahogy a ház, aztán rájött: egy villany sem ég az ablakokban, viszont
mindkét autó a helyén áll. – Hahó? – kiabált egyet, ahogy belépett a
nappaliból az ebédlőbe. – Van itt valaki?
A szüleit a sötét konyhában találta – az asztalnál ültek. Az anyja ködös
szemekkel nézett fel rá, mint aki nincs magánál. Látszott, hogy sírt.
Peter melegséget érzett a mellkasában. Ugyanazt mondta Josie-nak, hogy
a szüleinek fel se tűnne, ha nem menne haza, de lám, ez egyáltalán nem
igaz. A szülei szinte kikészültek! – Jól vagyok – mondta Peter. – Nincs
semmi baj, de tényleg.
Az apja felállt, pislogott néhányat, és megölelte Petert, aki idejét sem
tudta, hogy mikor történt ilyesmi utoljára vele. Bár nem akart érzelgősnek
látszani – mégiscsak tizenhat éves –, beleolvadt az apja karjába, és erősen
viszonozta a szorítását. Először Josie, most meg ez…?! Kiderülhet, hogy ez
élete legszebb napja…
– Joey…

– nyögte ki az apja. – Meghalt…

Kérdezzétek meg bármelyik középiskolás lányt, hogy szeretne-e
menő lenni, és azt fogja, mondani, hogy ugyan, dehogy. Pedig az
igazság az, hogy ha a sivatagban haldokolna a szomjúságtól, és
választania kellene egy pohár víz és az azonnal ható, szájon át
bevehető, porított népszerűség között, akkor feltehetőleg az
utóbbit választaná. Nem vallhatjuk be, hogy kell a népszerűség, ez
a lényeg – mert akkor mindjárt kevésbé vagyunk menők. Ahhoz,
hogy az ember tényleg közkedvelt legyen, úgy kell tennie, mintha
annak születne, és kész, miközben a valóságban, legfeljebb azzá
teszi magát.

Nem hinném, hogy bárki bármin keményebben dolgozna, mint egy
serdülőkorú azon, hogy elfogadják, befogadják a többiek. Még az
Egyesült Államok elnöke is olykor elmegy szabadságra, a
légiirányítók is lazítanak néha, de ha megnézünk egy átlag iskolás
gyereket, az napi huszonnégy órában és az egész iskolaévben,
szünet nélkül görcsöl ezen a problémán.

Vagyis azon, hogyan lehet betörni a belső körbe, a kiválasztottak
szentélyébe. Nos, itt a trükk: nem rajtunk múlik. Csak az a fontos,
hogy mások mit gondolnak arról, hogyan öltözöl, mit eszel ebédre,
mit nézel a magasságos tévében, milyen, zenét hallgatsz az
iPodon.

Mindig is azon törtem a fejem, hogy ha csak a mások véleménye
számít, akkor vajon lehet-e az embernek egyszer az életben
sajátja?!

Egy hónappal később
Ugyan Patrick Ducharme nyomozó jelentése már a lövöldözés utáni tizedik
napon az asztalára került, Diana még bele sem nézett. Először is össze
kellett hoznia az előzetes meghallgatás anyagát, aztán kiállnia az esküdtszék
elé, és vádat emeltetni velük. Csak mindezek után ülhetett le, hogy
átnyálazza az összes rendőri jelentés mellett az ujjlenyomatok, a ballisztikai
görbék és a vérfoltok vizsgálatának eredményeit.
Egész reggel a lövöldöző mozgását elemezte, és kitalálta, hogy a
logisztikából logikát csinál, vagyis a nyitóbeszédét a tárgyalóteremben
ugyanerre a fonalra fűzi: azt fogja végigkövetni, ahogyan Peter Houghton
haladt előre a gyilkolásban, áldozattól áldozatig. Először Zoe Pattersont
lőtte le, még a bejárati lépcsőn. Aztán következett Alyssa Carr, Angela
Phlug, Maddie Shaw, Courtney Ignatio, Haley Weaver és Brady Pryce. Lucia
Ritolli, Grace Murtaugh.
Drew Girard.
Matt Royston.
És ez még nem minden.
Diana levette szemüvegét, és megdörzsölte a szemét. A halottak listája, a
térkép, ami azt jelölte, hol feküdtek a sebesültek… Sebesültnek ráadásul
csak az számított, akit benntartottak a kórházban. Aztán ott a gyerekek
tucatjai, akiket bevittek, elláttak, majd hazaengedtek. Százak sebeit pedig
nem lehetett ellátni, mert látni sem lehetett – túl mélyen voltak…
Dianának nem voltak gyermekei – helyzete elég szerencsétlenül alakult
ebből a szempontból: vagy olyan férfiakkal találkozott, akik gonosztevők,
vagy ügyvédként védték a gonosztevőket, ami még rosszabb. Volt
ugyanakkor egy hároméves unokaöccse, akit megróttak az óvodában azért,
mert az ujját kinyújtotta egy társa felé, és közölte: „Bumm, meghaltál”.
Amikor a testvére ingerülten felhívta őt, és az alkotmányos jogokra
hivatkozva füstölgött egy kicsit, Diana vajon arra gondolt, hogy az öcsiből
pszichopata lesz? Fel sem merült benne. Hiszen csak egy gyerek, aki játszik.
Vajon Houghtonék is ugyanezt hitték?

Diana még egyszer megnézte az áldozatok listáját. Neki az a dolga, hogy
a nap történéseit rekonstruálja, kitöltse a fehér foltokat tartalommal, de
ehhez egyvalami elkerülhetetlen: hogy meghatározza, mikor játszódott le az
a pillanat a múltban – persze még jóval a lövöldözés előtt –, amikor Peter
Houghton agyában átbillent a „mi lenne, ha…?” című játék a konkrét
tervezésbe: „hogy és mikor?”
Diana pillantása egy másik listára esett, a kórház küldte. Cormier, Josie.
Az orvosi feljegyzések szerint a tizenhét éves lányt többszöri ájulást
követően vitték be a kórházba egyéjszakás megfigyelésre. A fején volt egy
zúzódásos seb. Az anya aláírása ott volt a vérvételbe beleegyező
nyilatkozat alján: Alex Cormier.
Hát ez nem lehet igaz…
Diana hátradőlt. Az embernek nem tanácsos arra kérnie egy bírót, hogy
mentesse fel magát egy bizonyos ügy alól. Ezzel az erővel már azt is
mondhatná, hogy nem tartja őt alkalmasnak a munkájára, s mivel Diana a
jövőben számtalanszor lesz még egy és ugyanazon tárgyalóteremben a
bírónővel, nem ez lenne a legjobb húzása az előmenetele szempontjából.
Cormier bírónőnek tudnia kell, hogy nem tárgyalhatja ezt az ügyet, mert nem
garantált a pártatlansága: a lány az ügy szemtanúja. Josie-t ugyan nem
lőtték meg, de mégiscsak megsebesült a lövöldözés során. Cormier bírónő
egészen biztosan visszaadja ezt az ügyet, úgyhogy nincs min aggódnia.
Diana folytatta a nyomozati anyagok, a bizonyítékok elemzését, mígnem a
betűk már összemosódtak a szeme előtt, és Josie Cormier neve is csak egy
volt a sok közül.

A bíróságról hazafelé menet Alex elhaladt a sebtiben emelt emlékmű
mellett, amit a Sterling High-beli vérengzésben elhunyt gyerekeknek
szenteltek. Tíz fehér kereszt állt ott, bár az egyik áldozat – Justin Friedman
– zsidó volt. A keresztek jó távol kerültek az iskolától, a Connecticut folyó
árterére, a tízes út szélére. A lövöldözés utáni napokban sokan ácsorogtak
a keresztek mellett, és mindenki növelte valamivel – fotóval, plüssjátékkal,
virággal – a keresztek tövébe rakott halmokat.
Alex azon kapta magát, hogy lehúzódik az út szélére, és fékez. Nem
értette, miért áll meg most, és korábban miért nem tette meg. Magassarkúja
belesüppedt a puha fűbe. Összefont karokkal a keresztekhez lépdelt.

Nem voltak különösebb rendben letűzve a földbe. Minden fakereszt
vízszintes szárán ott állt egy-egy diák neve. Alex a többségüket nem
ismerte, de azt látta, hogy Courtney Ignatio és Maddie Show keresztje
egymás mellé került. A virágcsokrok már elhervadtak, zöld papírjuk kezdett
eggyé válnia földdel. Alex lehajolt, és megérintette a Courtney keresztjére
kitűzött verset.
Courtney és Maddie sokszor aludt náluk. Alexnek eszébe jutott, ahogy a
lányokat egyszer a konyhában találta: még a sütés előtt megették a nyers
tésztát, miközben vihorászva kavarogtak egymás körül, mint lenge sellők.
Alex arra is emlékezett, hogy féltékeny lett rájuk: a fiatalságukra, a
tisztaságukra, hiszen még nem követhettek el semmi hibát, ami
megváltoztatta volna az életüket. Alex elvörösödött a szégyentől, ahogy
ráébredt: legalább neki volt élete, ami megváltozhatott…
Matt Royston keresztjénél Alex elbőgte magát. A fehér talapzatnak neki
volt támasztva egy bekeretezett fotó, még egy nejlonzacskóba is berakták,
nehogy az időjárás elbánjon vele. Matt ragyogó szemmel nézett a
fényképezőgép lencséjébe, karját Josie nyaka köré fonta.
Josie nem nézett a gépbe, mert Mattet nézte. Úgy, mintha rajta kívül más
nem is létezne a világon…
Alex úgy érezte, itt, ennél a szedett-vedett emlékműnél szabadabb folyást
engedhet az érzelmeinek, mint otthon, Josie előtt. A lánya kedvéért
higgadtan, összeszedetten viselkedett, de saját magát akkor sem tudja
becsapni, ha mindenki mást sikerül is. Igaz, hogy úgy folytatta a mindennapi
munkáját, mintha felvett volna egy elejtett fonalat, és mindig arra gondolt,
milyen szerencse, hogy Josie életben maradt, de amikor egyedült állt a
zuhany alatt, vagy félálomban volt még reggelenként, legyűrhetetlen
reszketés jött rá, mint amikor az ember megússza az autóbalesetet, és
kénytelen leállni az út szélén, hogy lássa, tényleg egészben van még.
Az élet lényegében az, ami akkor történik, amikor a „mi-lett-volna-ha”
események nem következnek be. Amikor az ember álmai, reményei vagy –
mint ebben az esetben – a félelmei nem válnak valóra. Alex szántalan
éjszakát töltött azzal, hogy a jó szerencsén gondolkozott, azon, mennyire
vékony választóvonal húzódik szerencse és balszerencse között, és milyen
könnyű átkerülni egyik oldalról a másikra. Ez a kereszt, amely előtt most
térdepel, akár Josie-é is lehetne. Akkor Josie emlékét hirdetné ez a fotó. Ha

elmozdul a fegyvert tartó kéz, ha elbotlik a láb, ha a golyó gellert kap…
Minden történhetett volna másként is.
Alex felállt, és önmaga bátorítására mély lélegzetet vett. Ahogy
visszabandukolt a kocsijához, látta a lyukat a földben, ahol a tizenegyedik
kereszt volt. Miután a tízet felállították, valaki titokban állított egy
tizenegyediket is Peter Houghton nevével. Aztán másvalaki a rákövetkező
éjjel ledöntötte vagy megrongálta a keresztet, de az másnap mindig
visszakerült a helyére. Az újságok is cikkeztek már róla, hogy vajon Peter
Houghton, aki nagyon is életben van, megérdemli-e a keresztet? És hogy az
ő emlékére keresztet állítani vajon tragédia-e vagy paródia? Bárki faragott is
neki emlékművet, nem adta fel a dolgot, és mindennap visszatette a
ledöntött keresztet, legalábbis egy darabig.
Alex visszaült a kocsiba, és azon tűnődött, hogyan is felejthette el, hogy
egyszer már volt valaki, aki áldozatnak tartotta Peter Houghtont…

„ Aznap”

óta – Lacy rákapott, hogy így nevezze el azt a bizonyos-napot –
három gyermeket segített a világra. Minden alkalommal valami
félresikeredett, és nem azért, mert a szülések komplikáltak lettek volna,
sőt… Ő, a szülésznő nem működött úgy, ahogy kellett volna. Amikor
belépett a szülőszobába, úgy érezte, mérgező a személye, nem szabadna itt
állnia, és éppen neki üdvözölnie az új emberkét, aki megérkezett erre a
világra. Mosolygott ugyan rendületlenül, amíg a szülésnek vége nem lett, és
aztán, ahogy kell, ellátta az anyákat testileg-lelkileg, de amikor az útjukra
bocsátotta őket, s ezzel elvágta a kórház és a szülők között húzódó
szimbolikus köldökzsinórt, azonnal úgy érezte, nem a megfelelő tanácsokat
adta az újdonsült anyáknak. A könnyed, nyugtató szavak helyett („Etessék a
babát, amikor az enni akar”, meg: „Egy csecsemőt nem lehet eléggé
elkényeztetni…”) azt kellett volna mondania, ami az igazság: Ez a gyerek
nem az, akire maga oly régen vár. Már most idegen; és az is marad az évek
múlásával.
Régen elalvás előtt mindig elképzelte, hogy mennyire lenne más az élete,
ha nem vált volna anyává. Maga elé vetítette Joey képét, amint
vadvirágcsokrot hoz neki; Peterét, aki úgy aludt el a mellén, hogy közben
markolta a copfját. Visszaidézte a vajúdás fájdalmait, és azt, amit akkor
ismételgetett magában: „Ha ezen túl leszek, a csoda vár rám…!” Az anyaság
a világot még színesebbé tette; Lacy úgy érezte, az élete már nem is lehetne

ennél teljesebb. Azt nem tudta akkor, hogy ha az embernek ilyen tiszta és
éles a képe valamiről, ez az élesség meg is sebezheti. És csak akkor
érezheti az ember üresnek magát, ha egyszer már megélte a teljességet.
Ezt sose mondta a klienseinek – még Lewisnak sem, isten ments! de
mostanság, amikor éberen feküdt az ágyban, és elgondolta, hogy milyen lett
volna az élete, ha nem lett volna anyává, egyetlen szó ötlött az agyába újra
meg újra: könnyebb…
Lacy ma vizitált – már öt betegénél járt, most következett a hatodik. Janet
Isinghoff, ez a név állt a dosszién, és bár a nő más páciense, az ő kórházi
egységükben az a szokás alakult ki, hogy az asszonyok megismerkednek a
teljes személyzettel, hiszen sose lehet tudni, hogy szükséghelyzetben melyik
szülésznő lesz kéznél.
Janet Isinghoff (harminchárom éves, első babáját várja; van cukorbeteg a
családban; egyszer már volt kórházban vakbél miatt; enyhen asztmás, de
általában egészséges…) a vizsgáló ajtajában állt, szorosan összefogta
magán a kórházi hálóinget, miközben hevesen vitázott valamin Priscilla
nővérrel.
Nem érdekel… – mondta Janet. – Ha úgy adódik, akkor majd átmegyek
egy másik kórházba.
–

– De

mi nem így működünk – magyarázta Priscilla.

Lacy mosolyogva megállt mellettük. – Segíthetek?
Priscilla megfordult, és Lacy meg Janet közé állt. – Semmi, semmi…
– Nem

úgy hangzott, mintha semmi volna – felelte Lacy.

Nem akarok egy olyan nőnél szülni, akinek gyilkos a fia – robbant ki
Janetből.
–

Lacy lába a földbe gyökerezett, és alig kapott levegőt. Mintha megütötték
volna. De talán erről is van szó, nem?
Priscilla elvörösödött. – Mrs. Isinghoff, minden szülésznő nevében
mondhatom, hogy Lacy a leg…
– Rendben,

megértem – motyogta Lacy.

Lacy tudta, hogy a többi nővér és szülésznő már ugrásra készen áll, hogy
szükség esetén azonnal a védelmére siessenek, és közöljék Janet Isinghofffal, hogy Lacy a legjobb, legtapasztaltabb szülésznő egész New Hampshireben. De ez már nemigen számít – a lényeg az, hogy Janet Isinghoff azt
követeli, valaki más segítse a világra a gyermekét. Ha Janet elhagyja a
kórházat, akkor másnap majd valaki más fog ugyanezzel a kínos kívánsággal
előállni. Ki akarná, hogy a babájához elsőként egy olyan nő érjen, aki egy
gyilkosnak fogta a kezét a zebrán; aki egy gyilkosnak simította ki a haját a
homlokából, amikor beteg volt; aki egy gyilkost ringatott álomba
esténként…?
Lacy a folyosó végébe sietett a tűzlépcsőhöz, és felrohant négy emeletet.
Néha, amikor nagyon nehéz napja volt, ide, a tetőre szokott kimenekülni.
Ilyenkor hanyatt fekve nézte az eget, és arra gondolt, hogy tulajdonképpen a
világ bármely zugában lehetne, ott is ugyanezt látná.
A tárgyalás csak formaság lesz – Petert így is, úgy is bűnösnek találják.
Nem számít, Lacy bármennyire győzködi saját magát – vagy Petert – az
ellenkezőjéről. Ez, a kimondatlan tény mindig súlyosan ott függ köztük a
levegőben, valahányszor bemegy Peterhez abba a rettenetes börtönbe. Mint
amikor az ember egy régi nőismerősbe fut az utcán, és azt látja, hogy az
megkopaszodott, és még a szemöldöke is kihullott. Azonnal tudja, hogy
kemoterápiára jár, de erről nem beszélnek, mert így mindkettőjüknek
könnyebb.
Ha Lacyt valaki feltolta volna egy szószékre, akkor a szíve szerint azt
hirdette volna ki, hogy Peter tettei őt, az anyját is legalább annyira
megdöbbentették, mint bárki mást. Neki ugyanannyira összeomlott az egész
világ, ő ugyanúgy elveszítette a fiát „aznap”. Nem csupán fizikailag, a börtön
miatt, hanem személyesen-lelkileg is, hiszen az a fiú, akit ő ismert, eltűnt,
befalta az a szörnyeteg, akire ő nem ismer rá, aki olyasmire képes, ami ép
ésszel felfoghatatlan.
De mi van akkor, ha Janet Isinghoffnak igaza van? Ha mégiscsak Lacy
mondott vagy tett… vagy NEM mondott, és NEM tett – valamit, ami Petert
odáig vitte…? Létezik, hogy az ember gyűlöli a fiát azért, amit tett, és még
mindig szereti amiatt, aki egykor volt?
A lapos tetőre vezető ajtó kinyílt, és Lacy megpördült. Senki sem szokott
ide feljönni rajta kívül – igaz, ő sem szokott ilyen felindultan elrohanni…

Mégsem Priscilla vagy valamelyik kolléganője állt ott, hanem Jordan McAfee,
kezében egy paksamétával. Lacy lehunyta a szemét. – Hát ez nagyszerű…
Igen, én is ezt hallom… vagyis szeretném hallani a feleségemtől – jött
feléje az ügyvéd széles mosollyal. – A titkárnő mondta, hogy itt találom, és
gondoltam… Lacy, minden rendben?
–

Lacy bólintott, aztán megrázta a fejét. Jordan karon fogta, és egy
kinyitható székhez vezette. – Rossz napja van?
Hát, úgy is mondhatjuk felelte Lacy. Próbálta Jordan előtt leplezni a
könnyeit. Tudta, hogy ez butaság, de nem akarta, hogy Peter ügyvédje azt
gondolja róla, ő az a fajta személy, akivel kesztyűs kézzel kell bánni. Akkor
talán a férfi nem mondana el mindent nyíltan Peterrel kapcsolatban.
Márpedig ő mindent tudni akar, jót is, rosszat is.
–

– Kéne

az aláírása… De visszajöhetek később is.

– Nem

kell – mondta Lacy. – Semmi… baj. – Végül is tényleg nincs, ébredt
rá. Mégiscsak egy olyan ember mellett üldögél, aki Peterért töri magát, még
ha ezért pénzt kap is. – Kérdezhetek valami szakmájába vágót?
– Hát

persze.

Miért jön ki olyan könnyen az emberekből az ítélet, miért szeretnek
ennyire ujjal mutogatni a másikra?
–

Jordan leereszkedett vele szemben a tető szélére, amitől Lacy kicsit
ideges lett, de nem akarta ezt sem kimutatni, nehogy Jordan mimózalelkűnek
gondolja. – Az embereknek bűnbakra van szükségük – mondta. – Ilyen az
emberi természet. Ez a legnagyobb akadály, amit nekünk, védőügyvédeknek
le kell küzdenünk. Hiába létezik az ártatlanság vélelmének szabálya, az
emberek automatikusan feltételezik valakiről, akit letartóztatnak, hogy
bűnös. Tudja, hogy hány rendőr van, aki tévesen tartóztatott le valakit? És
gondolja, hogy egyikük is elnézést kért, vagy azt mondta volna utólag a
családnak, a barátoknak, hogy nagy hiba történt? Inkább azt mondják, hogy
„hát, ez van”, és gyorsan lelépnek. – Jordan farkasszemet nézett Lacyvel. –
Tudom, hogy rossz olvasni a cikkeket, melyekben még azelőtt elítélik Petert,
hogy megkezdődött volna a tárgyalás, de…
– Most

nem Peterről van szó – mondta Lacy halkan. – Engem vádolnak.

Jordan bólintott, mint akinek ez sem újdonság.

– Nem

azért tette, amit tett, mert ilyennek neveltük. Annak ellenére tette –
folytatta Lacy. – Magának van gyereke, ugye?
– Igen,

egy kisfiú, Sam.

És mi lesz, ha egyszer csak kiderül, hogy egészen másmilyen, mint
amilyennek gondolta?
–

– Lacy…
– Például

egyszer közli magával, hogy homoszexuális?

Jordan vállat vont. – Na és? Vagy áttér az iszlám hitre…? Az ő dolga.
– És

ha öngyilkos merénylő válik belőle?

Jordan kis szünet után szólalt meg: – Ilyesmire gondolni se szeretnék,
Lacy.
– Hát

persze… Lacy állta az ügyvéd pillantását. – Én is így voltam ezzel.

Philip O'Shea és Ed McCabe már csaknem két éve éltek együtt. Patrick a
kandallópárkányra tett fotókat nézegette: a két férfi, amint egymás vállát
átfogja, a háttérben egyszer a kanadai Rocky hegység, másszor egy
kukoricasiló, harmadszor a párizsi Eiffel-torony. – Szerettünk utazni –
mondta Philip, és átnyújtott egy pohár jeges teát Patricknek. – Ednek
sokszor könnyebb volt elmenni valahová, mint itt maradni.
– Maga

szerint miért?

Philip vállat vont. Magas, vékony férfi volt, és amikor kipirult az arca a
rátörő érzelmektől, jól látszottak a szeplői.
– Ed

nem mondta el mindenkinek… hogyan él. És hogy őszinte legyek, egy
ilyen kisvárosban elég nehéz titkot tartani.
– Mr.

O'Shea…

– Szólítson

Philipnek.

Patrick bólintott. – Arra lennék kíváncsi, hogy vajon Ed említette-e valaha
Peter Houghton nevet.

– Tanította
– Igen,

Petert, mint tudja.

de úgy értem… azon túl…

Philip egy árnyékolókkal felszerelt tornácra vezette Patricket, ahol fonott
székek álltak. A szobák úgy festettek, mintha éppen most hagyták volna el
egy lakberendezési magazin fotósai: a díszpárnák negyvenöt fokos szögben
álltak a díványokon; a vázákban színes dekorgyöngyök; a harsogóan zöld
növények gazdagon burjánzottak. Parick a saját nappalijára gondolt,
amelyben éppen aznap talált egy némileg megpenészedett pirítóst a
díszpárnák között. Ez az otthon szinte kézzelfoghatóan hordozta magán
Martha Stewart, a lakberendező-guru keze nyomát. Ehhez képest a saját
lakása csövesek tanyájának látszik…
Ed beszélt Peterrel – mondta Philip. – Legalábbis megpróbálta…
– Miről?

Hát, Peter amolyan elveszett lélek volt, én legalábbis úgy láttam. A
kamaszok mindig próbálnak beilleszkedni, ha nem sikerül a menő alfahímek
közé befurakodni, akkor ott vannak a sportcsapatok. Ha ez sem megy,
akkor szóba jön a művészeti csoport, a színjátszók… Vagy a drogosok –
tette hozzá Philip. – Ed úgy gondolta, hogy Peter talán kipróbálhatná a
homoszexuálisok klubját.
–

– Tehát

Peter elmondta Ednek, hogy homoszexuális?

Dehogy. Ed ment oda Peterhez. Mindnyájan jól emlékszünk, milyen volt
azon gyötrődni kamaszkorunkban, hogy vajon miért vagyunk mások, mint a
többiek. Halálra aggódtuk magunkat, hogy egyszer csak odajön hozzánk egy
meleg, és leleplez bennünket.
–

– Gondolja,
– Hát

hogy Peter is attól tartott, hogy Ed leleplezi?

azt nem hinném, különösen annak fényében, amit Peterről tudok.

– Hogyhogy?

Philip Patrickre mosolygott. – Tudja, milyenek a melegek?
Patrick érezte, hogy elvörösödik. Úgy érezte magát, mintha egy
afroamerikai rasszista viccét hallgatná, akinek persze szabad ilyet mesélnie.
– Hát, azt hiszem…

–A

homoszexuálisok nincsenek megjelölve – ez nem olyan, mint a bőrszín,
vagy a testi fogyatékosság. Az ember megtanul olvasni az apró
gesztusokból, a manírokból, a kelleténél kicsit hosszabb pillantásokból. Egy
kis tapasztalattal nagy biztonsággal megmondható, hogy ki a meleg, és ki
az, aki csak azért bámul az emberre, mert látja rajta, hogy meleg.
Patrick önkéntelenül kissé elhúzódott Philiptől, mire az nevetni kezdett. –
Lazítson. A kisugárzásából tisztán érzem, hogy maga a másik csapatban
játszik. – Patrick szemébe nézett. – És Peter Houghton is.
– Nem

értem…

Lehet, hogy Peter még nem volt teljesen tisztában a saját
szexualitásával, de kristálytiszta volt Ed előtt, hogy hetero – szögezte le
Philip.
–

Peter ingerülten robogott be a tárgyalóba. – Hogyhogy csak most jött
hozzám?
Jordan felnézett a jegyzeteiből. Észrevette, hogy Peter kissé testesebb
lett, de inkább azért, mert izmosodott. El voltam foglalva.
– Én

meg itt szobrozom egyedül.

Igen, azon dolgozom látástól mikulásig, hogy ez az állapot ne
állandósuljon – felelte Jordan. – Ülj le.
–

Peter homlok ráncolva ledobta magát egy székre. – És mi van, ha ma
nincs kedvem beszélgetni magával? Magának sincs mindig kedve hozzám, ez
világos.
– Peter,
– És

hagyjuk ezt a marhaságot, és inkább hagyj dolgozni, rendben?

engem miért érdekeljen a maga munkája?

Hát csak azért – mondta Jordan kimérten –, mert te leszel a
haszonélvezője. – Ha ennek vége, gondolta Jordan, akkor vagy a pokolra
jutok, vagy szentté avatnak. – A robbanóanyagokról akarok beszélgetni
veled – mondta. – Honnan lehet ilyesmit beszerezni?
–

– Az

internetről, a www.boom.com-ról, nem?

Jordan némán bámult rá.
– Hát,

ez nem is áll túl messze az igazságtól. Az anarchisták receptkönyve
például fent van a neten. És van vagy ezer leírás arról, hogyan kell Molotov
koktélt csinálni.
Az iskolában nem talált Molotov-koktélt a rendőrség. Plasztikbombákat
találtak időzítővel és robbanófejjel.
–

– Hát

igen… – felelte Peter.

Mondjuk, szeretnék bombát fabrikálni otthon található alapanyagokból.
Mit kéne használnom?
–

Peter megvonta a vállát, mintha túl együgyű volna a kérdés. – Hát
újságpapírt. Műtrágyát. Gyapotot. Meg még némi dízelolajat, de ez már
inkább a benzinkúton található, nem annyira otthon.
Jordan nézte Petert, ahogy az alapanyagokat sorolta. Peter olyan
magától értetődően beszélt minderről, hogy az ügyvédnek hideglelése
támadt. Még jobban zavarta a szavak mögötti érzelmi töltés: Peter mintha
még büszke is lett volna a tudására.
– Te

ilyesmit már korábban is csináltál, igaz?

– Először

azért csináltam, hogy lássam, képes vagyok-e rá. – Peter hangja
élettelibbé vált. – Aztán még párszor foglalkoztam vele. Azt a fajtát
csináltam meg, amit el kell dobni, és utána futhat az ember, mint a nyúl.
– Ez

mitől más, mint a többi?

Egyrészt az alapanyagai mások. A háztartási fehérítőből ki kell nyerni a
kálium kloridot, ami nem könnyű, de olyasmi, mint amikor az ember a
laborban dolgozik kémiaórán. A papám egyszer kijött a konyhába, amikor
éppen a kristályokat szűrtem ki az anyagból – folytatta Peter –, és pontosan
ezt mondtam neki, mármint hogy szorgalmi feladat kémiából különjegyért.
–

– Jesszusom…

Aztán már csak egy kis vazelin kell, amit mi otthon a fürdőszobai mosdó
alatt tartunk. A kempingfőzőben van gáz. Aztán a savanyúsághoz használt
paraffinféleség is kell. Azt hiszem, eléggé rettegtem a robbanófejtől –
–

vallotta be Peter. – Mert hogy ilyen nagy dolgot addig még nem csináltam.
De amikor mindent elterveztem pontról pontra…
– Állj

– szólt közbe Jordan. – Most hagyd abba.

– Maga

akarta tudni – mondta Peter sértődötten.

Ez már az a része a dolognak, amit nem hallgathatok meg. Az én
feladatom az, hogy felmentesselek, márpedig nem hazudhatok az esküdtek
előtt. Viszont amiről nem tudok, azzal kapcsolatban nem is hazudhatok.
Tehát jelen tudásom szerint őszintén mondhatom, hogy nem tervezted el
előre, ami aznap történt. És ezen nem is szeretnék változtatni. Ha van egy
kis életösztönöd, akkor te sem akarsz.
–

Peter az ablakhoz lépett. Az üveg homályos, karcos lett az évek során.
Vajon mitől? – tűnődött Jordan. A rabok ki akarták kaparni magukat az
üvegen? Peter még azt sem láthatja, hogy a hó elolvadt, és az első
krókuszok kibújtak a földből. Talán jobb is így…
– Eljárok

a templomba – szólalt meg Peter.

Jordan nem volt nagy barátja az egyházaknak, de nem volt ellenére, ha
valaki a vallásban talált menedéket. – Nagyszerű.
Azért járok, mert akkor kiengednek a cellából – közölte Peter. – Nem
azért, mert megtértem, vagy efféle…
–

Aha. Jordan nem értette, mi köze van ennek a robbanószerekhez vagy
akár Peter védelmének bármely vonatkozásához. Úgy érezte, nincs ideje
filozófiai magasságokba emelkedve megvitatni Peterrel Isten mibenlétét. Két
óra múlva Selenával kell találkoznia, hogy átnézzék, ki jöhet szóba, mint a
védelem tanúja. Valami azonban visszatartotta attól, hogy félbeszakítsa
Petert.
–

Peter megfordult. – Maga hisz a pokolban?
– Na

ja. Tele van védőügyvéddel. Kérdezd csak meg bármelyik ügyészt…

Nem, komolyan kérdezem – mondta Peter. – Lefogadom, hogy én
odakerülök.
–

Jordan mosolyt erőltetett magára. – Én nem fogadnék olyan esetben,
amikor nem lenne módom begyűjteni a nyereményemet.

Moreno atya… Ő az itteni pap vagy mi… Azt mondja, ha az ember
elfogadja Jézust, és megbánja a bűneit, akkor bűnbocsánatot nyer. Mintha a
vallás olyasmi lenne, mint egy ingyenbérlet, amivel az ember szabadon
járkálhatna mindenhová… De szerintem ez így nem jó. Moreno atya azt is
mondja, hogy minden élet értékes… De mi van azzal a tíz gyerekkel, aki
meghalt…?
–

Jordan akaratlanul is visszakérdezett: – Miért fogalmazol így?
– Hogy?
– „A

tíz gyerek, aki meghalt”… Mintha természetes lett volna a haláluk.

Peter összevonta a szemöldökét. – Mert az is volt.
– Ezt

hogy érted?

Hát ez olyan, mint azok a robbanószerek… Ha egyszer meggyújtod a
kanócot, akkor vagy elpusztítod a bombát, mielőtt felrobbanna, vagy a
bomba pusztít el mindent.
–

Jordan felállt, és egyet lépett az ügyfele irányában. – De hát ki gyújtotta
meg azt a gyufát…?
Peter felszegte az állát. – Ki nem…?

Josie úgy gondolt a barátaira mostanában, mint hátrahagyottakra. Haley
Weavert Bostonba küldték plasztikai műtétre, John Eberhard valami
rehabilitációs klinikán olvasgatta a popújságokat, és tanult szívószálból inni;
Matt, Courtney és Maddie örökre elmentek. Így maradt Josie, Drew, Emma
és Brady – a banda olyan kicsire zsugorodott, hogy már nem is nagyon
lehetett bandának nevezni.
Emmáék alagsorában voltak, DVD-ztek. Nagyjából ennyi volt mostanában
a társaséletük, mert Drew és Brady még mindig gipszben-kötésben voltak,
és elmenni valahová bár ezt még maguk előtt sem mondták ki – csak arra
lett volna jó, hogy folyton eszükbe idézze, kik nincsenek közöttük többé.
Brady hozta a filmet – Josie még a címét sem jegyezte meg. Az Amerikai
pitére emlékeztető mozi volt, Hollywood a kasszasiker reményében dobta
össze arról, ahogy szerintük a mai tizenévesek élnek: félmeztelen lányok és
vakmerő fickók kavarogtak a képernyőn. Éppen egy autós üldözés

képkockái peregtek, melynek során a főhős visítva robogott át egy lassan
felfelé emelkedő, nyitható hídon.
Josie tudta, hogy át fog érni, hiszen először is, ez egy vígjáték.
Másodszor nem halhat meg a főhős a film közepén. Harmadszor, a
fizikaórán a tanáruk már levetítette ezt a jelenetet annak tudományos
bizonyítására, hogy a hídon átugrás megvalósítható, mert ezt lehetővé teszi
a kocsi sebessége és a vektorok iránya, de csak akkor, ha nem fúj a szél.
Josie azt is tudta, hogy a kocsival együtt repülő figura nem is maga a
színész, hanem csak egy kaszkadőr, aki ezt már ezredszer csinálja. Mégis,
ahogy a jelenetet nézte, egészen mást látott, mint ami a képernyőn zajlott:
képzeletében a kocsi nekiütődött a felnyíló híd túloldalának, és
összeroncsolódott orral belezuhant a vízbe, majd elsüllyedt.
A felnőttek szerint a tinédzserek azért vezetnek túl gyorsan, azért
kábszereznek, és azért nem használnak óvszert, mert azt hiszik, őket semmi
baj sem érheti, legyőzhetetlenek. Az igazság pedig az, hogy bármikor
meghalhatnak. Brady kaphat egy agyvérzést a futballpálya közepén, mint
azok az egyetemista sportolók, akik egyszer csak holtan esnek össze meccs
közben. Emmába belecsaphat egy villám. Drew meg, mondjuk, besétál egy
átlagos iskolába egy nem átlagos napon.
Josie felállt. – Ki kell mennem egy kicsit a levegőre – motyogta, és
felsietett a lépcsőn. Kiment Emmáék háza elé. Leült a tornácra, és felnézett
az égre, ahol két csillag ragyogott egymás mellett. Az ember nem
legyőzhetetlen, amíg fiatal. Csak ostoba.
Hallotta, hogy nyílik és csukódik az ajtó. – Hahó – mondta Drew, és leült
mellé. – Jól vagy?
Szuperül – Josie elmosolyodott. Merevnek, gumiszerűen nyúlósnak
érezte az arcát, mintha a tapéta nem lenne arca falán rendesen elsimítva.
Ám olyan jól csinálta már ezt a tettetést, hogy szinte a természetévé vált. Ki
hitte volna, hogy mégiscsak örökölt valamit az anyjától?
–

Drew oldalra nyúlva letépett egy fűszálat, és hüvelyujjával apróbb szálakra
kezdte cincálni. – Én is ezt szoktam mondani, amikor az a kopasz iskolai
pszichológus beidéz, és kérdezget.
– Nem

tudtam, hogy téged is be szokott hívatni.

– Szerintem

mindenkit berángat, aki, hát… ott volt, közel a…

Nem fejezte be a mondatot. Vajon úgy értette, hogy közel azokhoz, akik
nem élték túl? Vagy hogy maguk is közel álltak a halálhoz aznap? Közel a
maguk kinyíratásához?
– Gondolod,
– Nem
– És

hogy bárki is mond valami értelmeset neki? – kérdezte Josie.

hiszem. A fickó nem volt bent aznap. Úgysem ért semmit.

ki ért valamit…?

Te. Meg én. Meg azok ott lent, az alagsorban – felelte Drew. –Isten
hozott a klubban, ahová senki sem akar tartozni… Te már örökös tagságot
kaptál.
–

Josie nem akart sírni, de Drew szavai, a hülye film a hídon ugráló
gyerekkel meg odafönt a csillagok megtették a magukét. Drew átfogta a
vállát a jó karjával, és Josie hozzásimult. Behunyta a szemét, és arcát a
flanelinghez szorította. Ismerős, komfortos érzés volt, mintha sokévi
vándorlás után végre hazaért volna a saját ágyába, s a matraca puhán, a rég
megszokott módon süppedne be a teste alatt. És mégis – a textíliának
másmilyen volt az illata, mint amit megszokott. A fiú sem ugyanaz a méret,
és nem ugyanaz az érzet. Nem volt ugyanaz.
– Nem

hiszem, hogy ezt kibírom – suttogta Josie.

Drew azonnal elhúzódott tőle. Elvörösödött, és nem nézett Josie-ra. –
Nem úgy gondoltam… Te meg Matt… – megtalálta a hangját: – Tudom,
hogy te még mindig az övé vagy.
Josie felnézett az égre. Úgy bólintott, mintha tényleg ugyanarról beszéltek
volna.

Minden azzal kezdődött, hogy a benzinkúti szervizből telefonáltak, és
üzenetet hagytak a rögzítőn: Peter nem jelent meg a bejelentett időpontban
a kocsijával. Kér másik időpontot?
Lewis akkor éppen egyedül volt otthon, ő hallgatta le az üzenetet.
Gondolkodás nélkül hívta a számot, így hát nem csoda, hogy most itt találta
magát. Kiszállt a kocsiból, és átadta a kulcsot a kutasnak. – Megvárhatja
odabent – mondta a fickó. – Talál kávét…

Lewis öntött magának egy csészényit, beletett három cukrot és rengeteg
tejet, ahogy Peter tenné. Leült, és nem a gyűrött Newsweeket vette kézbe,
hanem a PC Videojátékok című újságot pörgette ál.
– Egy…

– számolt magában. – Kettő, három…

A benzinkutas mintegy varázsszóra megjelent. – Mr. Houghton, az a
kocsi… Szóval még nem aktuális a hatósági vizsgálata júliusig.
– Tudom.
– De

hát… ön kérte ezt az időpontot, nem?

Lewis bólintott. – Azt a kocsit nem tudtam elhozni…
Lefoglalták ugyanis, és valahová elvitték. Ott van, ahol Peter könyveit,
számítógépét, újságjait és még ki tudja, mi mindenét tárolják.
A kutas rábámult, mint akiben gyanú ébredt, hogy a beszélgetés letért a
normális menetről. – Uram – szólalt meg –, nem tudok egy olyan kocsit
átvizsgálni, ami nincs itt.
Hát persze – mondta Lewis. – Természetesen nem. – Visszatette az
újságot a helyére, kisimította gyűrött címlapját. Aztán megdörzsölte a
homlokát. – Arról van szó… hogy a fiam kérte az időpontot – mondta. – Az
ő nevében akartam betartani.
–

A férfi bólintott, és hátrálni kezdett. – Rendben, akkor… ott kint
leparkolhatom a kocsit, ugye?
– Csak

hogy tudja – mondta Lewis halkan –, átment volna a vizsgán…

Amikor Peter még kicsi volt, Lacy ugyanabba a táborba küldte Petert, amit
Joey imádott. Valahol Vermontban volt, a folyón túl, és a táborlakók a
Fairlee tavon vizisízhettek, vitorlázni tanultak, és éjszakai kenutúrára
mehettek. Peter első este telefonált, és könyörgött, hogy vigyék haza. Lacy
azonnal indult volna érte kocsival, de Lewis lebeszélte. Ha ezt most Peter
nem próbálja végigcsinálni, vetette fel Lewis, akkor honnan fogja tudni, hogy
képes rá?

A két hét letelt, és amikor Lacy újra látta Petert, változásokat látott a fián.
Nőtt, és kissé hízott is. A szeme sem volt ugyanolyan – valami ragyogás
kihunyt belőle, Lacy legalábbis úgy látta. Peter valahogy másként nézett az
anyjára, kimértebben, mintha tudná, hogy többé nem számíthat rá, mint
szövetségesére.
Most is így nézett rá Peter, miközben Lacy halált megvető bátorsággal
mosolygott rá, annak ellenére, hogy vakította a Peter feje fölött égő lámpa.
Lacy úgy tett, mintha bármikor kedve szerint megérinthetné a fiát ahelyett,
hogy csak bámulnának egymásra a börtönpadlóra festett vörös vonal két
oldaláról. Tudod, mit találtam minap a padláson? Azt a dinoszauruszt, amit
úgy szerettél. Ami ordított, ha meghúzták a farkát. Annyira ragaszkodtál
hozzá, már azt hittem, hogy az esküvődön is azzal fogsz végigvonulni a
templomhajón… – Lacy elhallgatott, mert rájött, hogy talán sose lesz
Peternek esküvője, és talán sohasem vonul át másutt, mint a börtön
sétálóudvarán. Még ragyogóbbra igyekezett srófolni a mosolyát. – Nos, az
ágyadra tettem…
Peter rábámult. – Jó.
Szerintem a dinoszauruszos volt a legjobban sikerült szülinapi bulid,
amikor beástuk a csontokat a homokozóba, és nektek kellett
előkapirgálnotok – folytatta Lacy. – Emlékszel?
–

– Arra

emlékszem, hogy senki se jött el.

– Dehogyisnem…

Talán öten voltak, akiket erőszakkal hozott el a mamájuk – felelte Peter.
– Az ég szerelmére, hatéves voltam. Minek beszélünk erről egyáltalán?
–

Mert nem tudom, mit mondjak, gondolta Lacy. Körülpillantott a
látogatóhelyiségen – csak pár rab ült az egyik térfélen, és a másikon az a
néhány rendíthetetlen családtag, aki még mindig hitt bennük. Ez a vörös
elválasztóvonal, ébredt rá Lacy, valójában már évek óta ott húzódik közte és
Peter között. Ha az ember eléggé felszegi a fejét, hogy ne lássa a vonalat,
akkor elhitetheti magával, hogy semmi sincs, ami elválaszthatja kettőjüket.
Csak akkor derül ki, hogy tényleg van ott akadály, ha, mint most,
megpróbálja átlépni… – Peter – bökte ki Lacy hirtelen –, nagyon sajnálom,
hogy akkor nem hoztalak haza abból a táborból, tudod…

Peter úgy nézett rá, ahogy az őrültekre szokás. – Hát, köszi, hogy
mondod, de már száz éve túl vagyok azon a dolgon.
Tudom. De attól még sajnálhatom… – valójában száz dolgot sajnált már
– hogy nem figyelt oda jobban, amikor Peter az újsütetű programozási
tudományával akart eldicsekedni… Hogy nem vett másik kutyát, miután
Dozer meghalt… hogy nem mentek el tavaly az akciós last minute karibi
vakációra, mert Lacy – tévesen – feltételezte, hogy még temérdek idejük van
ilyesmire.
–

–A

sajnálkozás nem változtat semmin.

– Annak

igen, aki bocsánatot kér…

Peter felnyögött. – Mi ez a kurva tanmese hülyegyerekeknek?!
Lacy arca megrándult. – Nem kell káromkodni ahhoz, hogy…
– Kurva,
– Nem

kurva, kurva, kurva… – kántálta Peter.

fogok itt ülni, és ezt eltűrni…

De igen, fogod – mondta Peter. – És tudod, miért? Mert ha most itt
hagysz, akkor emiatt is sajnálkozhatsz később…
–

Lacy már emelkedett is a székéből, de Peter szavainak súlya
visszanyomta. Úgy látszik, Peter sokkal jobban ismeri az anyját, mint az a
fiát valaha is fogja…
Mama – mondta Peter lágyan, s a hangja olyan volt, mintha a kezét
nyújtotta volna az anyja felé a vörös vonal felett. – Nem mondtam
komolyan…
–

Lacy felpillantott, a torkát sírás fojtogatta. – Tudom, Peter.
– Örülök,
– Az

hogy jöttél. – Peter nyelt egyet. – Te vagy az egyetlen…

apád…

Peter felhorkant. – Nem tudom, neked mit mond otthon, de én azóta,
hogy először bejött, nem láttam.
Lewis nem jött Petert meglátogatni? Ez új volt Lacynek. Mégis hová megy
akkor, amikor eljön otthonról, és közli, hogy a börtönbe megy?!

Elképzelte Petert, ahogy ül a cellájában, kéthetente vár valakit, és senki
sem jön. Lacy kipréselt magából egy mosolyt – majd később lesz ideges,
amikor nem Peter idejét rabolja ezzel, hanem a sajátját –, és témát váltott. –
A vádemelésre… Hoztam neked egy szép zakót.
Jordan azt mondja, nem kell. Hogy vegyem föl ezeket a ruhákat. Csak a
tárgyalásra kell majd egy másik. – Peter halványan elmosolyodott. –
Remélem, még nem vágtad le róla a cédulát…
–

– Nem

vettem. Joey felvételis zakója…

Egymásra néztek. – Ó, értem – mormolta Peter. – Szóval, ezért voltál a
padláson.
Csönd telepedett közéjük, ahogy mindketten maguk előtt látták Joey-t, aki
az új Brooks Brothers zakóban jön le a lépcsőn. A ruhát Lacy Bostonban
vette nagyon olcsón egy kiárusításon, Joey egyetemi felvételi
beszélgetéseire. Joey éppen ezeket szervezte, amikor a baleset történt.
Nem gondoltál rá soha, hogy miért nem inkább én haltam meg? –
kérdezte Peter. – Joey helyett…
–

Lacy szíve összeszorult. – Dehogyis!
Akkor még meglenne neked Joey – folytatta Peter. – És ez az egész
nem történt volna meg…
–

Lacy Janet Isinghoffra gondolt, aki nem akarta őt szülésznőjének. Az
ember részben attól lesz felnőtt, hogy megtanul nem túlságosan nyíltnak és
őszintének lenni, és bizonyos helyzetekben inkább hazudni, semmint
megsérteni valakit az igazsággal. Ezért jött Lacy arcán széles mosollyal
Peterhez látogatóba, pedig valójában minden alkalommal zokogni szeretett
volna, valahányszor meglátta a fiát, akit őr kísér be a látogatóhelyiségbe.
Ezért beszélt inkább táborról és játékállatokról – az ő egykori fiához tartozó
emlékekről – ahelyett, hogy azt a Petert kutatta volna, akivé azóta vált.
Peter azonban sose tanulta meg, hogy mást mondjon, mint amit gondol.
Talán ezért is bántották olyan sokszor mások.
– Az

boldogabb vég lett volna – jelentette ki Peter.

Lacy mély lélegzetet vett. – Nekem nem, nélküled…

Peter hosszan nézte az anyját. – Hazudsz – állapította meg minden
indulat és vád nélkül, tárgyilagosan.
– Én

nem…

Elmondhatod még százszor, de attól még nem lesz igazabb. – Peter
őszinte nyíltsággal mosolygott, s Lacyt ez úgy érte, mint a korbácsütés. –
Lehet, hogy a papát át tudod verni, meg a rendőröket is, meg mindenkit –
folytatta –, de nem versz át egy másik hazudozót.
–

Mire Diana odaért a bírósági hivatal hirdetőtáblájához, hogy megnézze,
melyik bírót jelölték ki a Houghton-ügyre, Jordan McAfee már ott állt a tábla
előtt. Diana helyből és azonnal utálta őt, mert a férfi biztosan nem szakított
el ma reggel két pár harisnyát, nincs gondja a frizurájával, de leginkább azért,
mert láthatóan egy kicsit sem izgatta magát amiatt, hogy a fél város ott
tolong a bíróság ajtajához vezető lépcsőkön, és vért követel.
– …'reggelt…

– szólt oda neki, rá sem pillantva.

Az ügyésznő nem viszonozta a köszöntést, mert akkor látta meg a nevet
a falon. – Szerintem hibás a kiírás – mondta a titkárnőnek, aki a táblára
pillantott. – Cormier bírónő elnököl ma.
–A

Houghton-ügyön?! Viccel velem?

A nő megcsóválta a fejét. – Dehogy. De hát a lánya… – Diana elhallgatott,
az agya vadul járt. – Találkoznunk kell a bírónővel a szobájában még a
tárgyalás előtt.
Ahogy a titkárnő elment, Diana Jordanhez fordult. – Mégis hogy a fenébe
gondolja ezt Cormier?!

Jordannek nem sokszor volt alkalma megtapasztalni, hogy Diana a saját
levében fő, és nagyon mulattatta a látvány. Valójában Jordant ugyanannyira
meglepte, hogy a Cormier nevet látta a táblán, de ezt nem akarta Diana
orrára kötni. Az az egyetlen esélye ebben a nyomorult, teljesen esélytelen
ügyben, ha nem játssza ki a kártyáit, csak amikor már nagyon muszáj.
Diana a homlokát ráncolta. – Nem gondoltam volna, hogy…

A titkárnő visszatért. Jordan kedvelte Eleanort, valahogy nyugtatóan
hatott rá a jelenlétével, és még a szőke nős viccein is nevetett, ezeket
Jordan külön neki tartogatta. A bírósági alkalmazottak többsége inkább a
„karót nyelt” típusba tartozott. – A bírónő fogadja magukat jelentette
Eleanor.
Ahogy elindultak Eleanor nyomában, Jordan a nőhöz hajolt, hogy elmondja
neki a vicc végét, amit Leven érkezése durván télbeszakított. – Szóval a férj
ránéz a dobozra, és azt mondja: „De drágám, ez nem kirakósdi, hanem…
müzlipehely!”
Eleanor vigyorgott, Diana összevonta a szemöldökét. – Mi ez, valami
kódolt nyelv?
Úgy bizony, Diana. Titkos ügyvédnyelv, és az a jelentése, hogy sose
áruld el az ügyésznek, miről van szó…
–

Nem lepne meg… – mormolta Diana, és már benn is voltak a bírói
szentélyben.
–

Cormier bírónő már talárban várta a vádemelés kezdetét. Összefont karral
ült az asztalánál. – Rendben, kollégák, sokan várnak ránk. Mi a gond?
Diana Jordanre pillantott, de az csak felvonta a szemöldökét, mintegy
tudatva, hogy ha Diana bele akar piszkálni a darázsfészekbe, ám tegye, ő
inkább kimaradna a dologból. Hadd haragudjon Cormier a vád képviselőjére,
ne pedig a védelemre.
Bírónő – szólalt meg Diana tétován. – Úgy tudom, hogy az ön lánya az
iskolában volt a lövöldözés idején. Valójában ki is hallgattuk.
–

Jordannek el kellett ismernie, hogy Cormier jól csinálja: valahogy úgy
nézett az ügyésznőre, mintha Leven nem valami súlyos tényt említeti volna,
hanem egy totálisan mulatságosat. Mint amilyen egy szőke nős vicc
poénja… – Teljességgel tudatában vagyok – mondta a bírónő. – Ezer gyerek
volt az iskolában a lövöldözés idején.
Igen, természetesen, bírónő. Csak… csak azt szeretném tudni, mielőtt
kimegyünk a plénum elé a tárgyalóterembe, hogy csak a vádemelésen kíváne jelen lenni, vagy az egész ügyet óhajtja elnökölni?
–

Jordan Dianára nézett, mert nem értette, miért ennyire biztos benne az
ügyésznő, hogy Cormier bírónőnek nem kéne ezt az esetet tárgyalnia. Vajon

mit tud Josie Cormierről, amit ő nem?
Ahogy mondtam, ezer gyerek volt jelen. Néhányuk szülei rendőrök,
néhányan itt dolgoznak a legfelsőbb bíróságon. Egy még a maga hivatalában
is van, Ms. Leven.
–

– Igen,

bírónő… de az illető nem dolgozik ezen az ügyön.

A bírónő nyugodtan nézte Dianát. – Ki akarja hallgatni a lányomat
tanúként, Ms. Leven?
Diana habozott egy kicsit. – Nem, bírónő – felelte végül.
Nos, olvasta a lányom vallomását, úgyhogy nem látom semmi akadályát,
hogy elkezdjük a munkát.
–

Jordan gondolatban gyorsan végigfutott azon, amit tudott: Peter
megkérdezte, hogy van Josie. Josie ott volt a lövöldözésnél.
Josie évkönyvbeli portréja volt az egyetlen, amelyen ez állt: ÉLHET.
Az anyja szerint azonban bármit is mondott Josie a nyomozóknak, az nem
befolyásolhatja ezt az ügyet. Diana szerint pedig semmi olyasmit nem tud
Josie, amiért érdemes lenne őt tanúnak beidézni.
Lenézett a földre, és néhányszor elismételte magában ezeket a tényeket,
mintha egy videoszalagot pörgetne vissza újra meg újra. És nem értette…

A hajdani általános iskolának, amely most a Sterling High diákjainak adott
átmeneti otthont, nem volt büféje. A kisebb gyerekek az osztálytermükben
ebédeltek, az asztaluknál. A nagyobb diákok szempontjából ezt nem
tartották elfogadható megoldásnak, ezért számukra az egykori
könyvtárszobában alakítottak ki sebtében egy büfészerűséget. A polcokról
eltűntek már a könyvek, csak a szőnyeg mintái közé voltak betűk beleszőve,
és a dupla ajtón még ott függött egy csizmás kandúros poszter.
Josie már nem ücsörgött barátaival a büfében. Valahogy nem tűnt volna
helyénvalónak – mintha a létszámcsökkenés miatt sebezhetőbbé váltak
volna. Úgy érezte, a társaság a legkisebb nyomásra felbomlana, mint ahogy
az atom részecskéire hullik a gyorsítóban. Ehelyett inkább beült egyedül egy
sarokba, a hajdani mesekuckóba, ahol még ott sorakoztak a

padlószőnyeggel bevont kis zsámolyok, és elképzelte, ahogy a tanító néni
felolvas a legkisebbeknek.
Ma reggel, amikor megérkezett az iskolába, tévékamerák álltak
készenlétben az épület előtt. Közöttük kellett ellavíroznia a bejáratig. Az
elmúlt héten megfogyatkozott az újságírók száma – nyilván történt valami
tragédia másutt, és a riportereket odarendelték –, de most, hogy eljött a
vádemelés napja, teljes haderőkkel tértek vissza. Josie eltöprengett, hogy
vajon hogy győzik idővel: megcsinálják itt a riportokat, aztán a város másik
végébe vágtáznak a tárgyalóterembe…? És vajon még hányszor fogja látni
őket középiskolás évei alatt? Az iskolaév utolsó napján? A lövöldözés
évfordulóján? Az érettségin? Elképzelte, hogyan írna róluk, diákokról a
People magazin tíz év múlva: „Hol vannak most a túlélők?” Vajon John
Eberhard megint hokizni fog? Egyáltalán tud majd járni? Courtney szülei
elköltöznek Sterlingből? És hol lesz akkor ő, Josie?
És Peter?
Az anyja lesz a bíró a tárgyaláson. Még ha erről nem beszéltek is – mert
nem volt szabad –, Josie azért tudta. Nem tudta viszont, örüljön-e, hogy az
anyja fog bíráskodni ebben az ügyben, vagy inkább rettegjen. Egyrészt tény,
hogy az anyjának a szakma szabályai szerint pillanatról pillanatra össze kell
raknia magában annak a napnak az eseményeit, tehát Josie-nak nem kell
róla beszélnie. Másrészt, ha egyszer az anyja összerakja a képet a
mozaikkockákból, mi mindenre fog még rájönni?
Drew sétált be a könyvtárba. Egy narancsot dobált fel a levegőbe, és fél
kézzel el-elkapta. Körbepillantott a diákokon, akik kis csoportokban, a
padlóra telepedve ettek, tálcájukat a térdükön egyensúlyozva. Aztán
észrevette Josie-t. – Mi újság? – ült le a lány mellé.
– Semmi
–A

különös.

hiénák elkaptak?

Drew a televíziósokra gondolt. – Valahogy elslisszoltam köztük.
– Hogy

dugnák fel maguknak a mikrofont… – füstölgött Drew.

Josie a falnak döntötte a fejét. – Bárcsak minden újra normális volna.
Talán majd a tárgyalás után… – mondta Drew, és Josie felé fordult. –
Fura, hogy pont a mamád… Nem?
–

Nem beszélünk erről. Vagyis semmiről sem beszélünk otthon. – Josie
felkapta az ásványvizes üvegét, és ivott egy kortyot, csak hogy a keze
remegését leplezze.
–

– Szerintem

nem őrült…

– Kicsoda?

Peter Houghton. Láttam aznap a szemét. Pontosan tudta, hogy mi a
francot csinál.
–

– Drew,

hagyd abba… – sóhajtotta Josie.

Pedig így volt. Nem számít, hogy vannak olyan kibaszott nagymenő
ügyvédek, akik megpróbálják valami mentséggel leszedni őt az akasztófáról.
–

– Hát,

szerintem az esküdtek dolga dönteni, nem a tiéd.

Jézusom, Josie! – vágott vissza Drew. – A legkevésbé tőled várnám,
hogy még véded is… azok után!
–

– Nem

védem. Csak arról beszélek, hogy működik az igazságszolgáltatás.

Na ja, hála a tévé ügyvédjének. Csakhogy az embernek ezekhez a
dolgokhoz kevesebb a türelme, ha éppen a vállából szedtek ki egy golyót.
Vagy ha a legjobb barátod – a barátod – a szemed láttára vérzik el… –
hirtelen abbahagyta, mert Josie felborította az üveget, és mindketten
vizesek lettek.
–

Ne haragudj… – mondta Josie, és itatgatni kezdte a tócsákat a
szalvétájával.
–

– Te

se… – sóhajtotta Drew. – Azt hiszem, kicsit feszült vagyok a kamerák
miatt, meg minden… – A nedves szalvétából letépett egy darabkát, a
szájába vette, majd rápöckölte a nyálas golyót egy kövér gyerekre, aki tubás
az iskola rezesbandájában.
Te jó ég, gondolta Josie, semmi se változott… Drew letépett egy újabb
darab papírt, és a tenyerében göngyölgette. – Hagyd abba – mondta Josie.
Miért? – vonta meg a vállát Drew. – Te akartad, hogy megint minden
normális legyen.
–

A tárgyalóteremben négy kamera zümmögött: az ABC, az NBC, a CBS és
a CNN tévécsatornáktól. A Time, Newsweek, The New York Times, The
Boston Globe és az AP hírügynökség riporterei is jelen voltak. A média még
az előző héten ellátogatott Alexhez, hogy egyeztessék vele, ki lehet jelen a
tárgyalóteremben, és kinek kell majd odakint várakoznia a bíróság lépcsőin.
Alex látta a kamerákon a kis vörös lámpákat, azt jelezték, hogy már megy
a felvétel. Érzékelte a tollsercegést a papírokon – a riporterek szóról szóra
írták, amit mondott. Peter Houghton, lám, elhíresült, és ennek kapcsán most
Alexnek is kijut negyedórányi hírnév. Vagy talán hatvan percnyi is, gondolta
Alex a pulpituson. Ennyibe is beletelhet, míg felolvassa a vádiratot.
Mr. Houghton – mondta Alex –, önt ma, 2007. március 6-án első fokon
szándékos emberöléssel vádoljuk, amit az alkotmány 631:1-A pontja szerint
Courtney Ignatio sérelmére követett el.
–

– Önt

ma, 2007. március 6-án első fokon szándékos emberöléssel vádoljuk,
amit az alkotmány 631:1-A pontja szerint – Alex lenézett a papírra Matthew
Royston sérelmére követett el.
A szöveget fejből tudta Alex, akár álmából fölkeltve is el tudná mondani. Ő
azonban minden szóra külön figyelt. Ügyelt arra, hogy a hangja nyugodt és
kimért legyen, és nagy nyomatékkal ejtette ki valamennyi áldozatul esett
gyerek nevét. A széksorok tele voltak, és Alex felismerte nem egy diák
szüleit, sőt akadt néhány gyerek is, aki személyesen eljött. Az egyik anya –
Alex nem ismerte látásból sem, és a nevét sem tudta – a védelem asztala
mögötti sorban ült, és egy mosolygó lány fényképét tartotta maga elé.
Jordan McAfee védence mellett ült, Peter narancssárga rabruhában és
bilincsben volt, és megtett mindent, csak hogy ne kelljen Alexre néznie,
miközben a bírónő a vádiratot olvasta.
– Önt

ma, 2007. március 6-án első fokon szándékos emberöléssel vádoljuk,
amit az alkotmány 631:1-A pontja szerint Justin Friedman sérelmére követett
el.
– Önt

ma, 2007. március 6-án első fokon szándékos emberöléssel vádoljuk,
amit az alkotmány 631:1-A pontja szerint Christopher McPhee sérelmére
követett el.
Önt ma, 2007. március 6-án első fokon szándékos emberöléssel vádoljuk,
amit az alkotmány 631:1-A pontja szerint Grace Murtaugh sérelmére

követett el.
A fotót szorongató nő ekkor felállt. Áthajolt a Peter Houghton és ügyvédje
mögötti korláton, és olyan erővel csapta elébük a bekeretezett fotót, hogy a
fényképtartó összetört üvege megcsörrent az asztalon. – Emlékszel rá?! –
rikácsolta az asszony. – Emlékszel Grace-re?
McAfee közben hátrafordult, mint akibe belecsíptek. Peter lehajtotta a
fejét, és maga elé meredt az asztalra.
Alex praxisa során találkozott már a tárgyalóterem rendjét megbontó
egyénekkel, de még sohasem állt el tőlük a lélegzete. Ennek az anyának a
fájdalma mintha kiszippantotta volna a levegőt a teremből.
Alex keze reszketni kezdett, gyorsan eldugta a pulpitus mögé, nehogy
bárki is észrevehesse. – Asszonyom – mondta a nőnek. – Megkérnem, hogy
foglaljon helyet.
– És

belenéztél a szemébe, mikor lelőtted, te gazember?!

Vajon így történt? – gondolta Alex.
– Bírónő,

kérem – szólalt meg McAfee.

Alex pártatlanságát, ez ügyben tanúsítható kompetenciáját már
megkérdőjelezte az ügyészség. Noha nem kell megindokolnia a döntését
senkinek, éppen az imént mondta az ügyvédnek és az ügyésznek, hogy ő
könnyedén szét tudja választani a személyes és a szakmai meglátásait
ebben az ügyben. Azt hitte, csak annyiból áll a dolog, hogy Josie-ra nem
mint a saját lányára, hanem mint az iskolában akkor jelen lévő több száz diák
egyikére gondol, és kész. Nem sejtette, hogy ez lesz ebből… Azzal kell most
szembesülnie, hogy nem bíróként, hanem maga is anyaként ül itt.
Meg tudod csinálni, figyelmeztette magát. Csak arra gondolj, miért vagy
itt… – Törvényszolgák… – mormolta, mire két megtermett teremfelügyelő
megragadta a nőt a karjánál fogva, és kivezették a teremből.
A poklok tüzén fogsz elégni, te átkozott… – kiabálta az asszony. A
kamerák figyelő szemei végigkövették, ahogy elhaladt a széksorok között a
kijárat felé.
–

Alex már nem nézett rá. Peter Houghtont figyelte, miközben az ügyvédje
láthatólag nem a kliensére összpontosított. – Mr. McAfee – szólalt meg.

– Igen,

bírónő…?

– Kérje

meg ügyfelét, hogy emelje föl, és tartsa előre a kezét.

– Elnézést,

bírónő, de azt hiszem, már éppen elég előítéletes atrocitás…

– Gyerünk,

ne ellenkezzen!

Peter előrenyújtotta megbilincselt kezét, és kinyitotta az öklét. A
tenyerében egy üvegcserép villant meg, amely az összetört fényképkeretből
származott. Az ügyvéd elfehéredve nyúlt az üvegszilánkért.
– Köszönöm,

bírónő – motyogta.

– Szívesen.

– Alex felpillantott a jelenlévőkre, és megköszörülte a torkát. –
Bízom benne, hogy nem lesz több efféle érzelemkitörés, különben ki kell
üríttetnem a termet, és zárt tárgyalást kezdeményeznem.
A teremben fojtott csönd uralkodott, miközben Alex folytatta a vádirat
ismertetését. A megtört szívekből felszálló remény lepkeszárny-verdesése is
már-már hallhatóvá vált, ahogy a mennyezet felé tört innen is, onnan is.
– Önt

ma, 2007. március 6-án első fokon szándékos emberöléssel vádoljuk,
amit az alkotmány 631:1-A pontja szerint Madeleine Shaw sérelmére
követett el. Önt ma, 2007. március 6-án első fokon szándékos emberöléssel
vádoljuk, amit az alkotmány 631:1-A pontja szerint Edward McCabe
sérelmére követett el. Önt emberölési kísérlettel is vádoljuk a 630:1-A és
629:1 fejezetek értelmében, melynek során meglőtte Emma Alexist. Vádoljuk
továbbá fegyverviselésért iskolai területen. Vádoljuk robbanószer
birtoklásáért. Vádoljuk robbanószer törvénytelen felhasználásáért. Vádoljuk
lopott holmi, nevezetesen lőfegyver birtoklásáért.
Mire Alex befejezte a vádirat ismertetését, egészen berekedt. – Mr.
McAfee, a védence elismeri a bűnösségét a felhozott vádakban?
– Egyik

vádpontban sem, tisztelt bírónő.

A tárgyalótermen végigfutott a moraj – mindig így volt, valahányszor egyegy vádlott nem vallotta magát bűnösnek. Alex ezt mindig nevetségesnek
találta: hát mit kéne mondania a vádlottnak? Ismerje be azonnal, szó nélkül a
bűnösségét?

A vádak súlyosságát tekintve az óvadék ellenében való szabadon
bocsátás nem jöhet számításba. Ön most visszakerül a seriff fennhatósága
alá.
–

Alex berekesztette a tárgyalást, és a szobájába ment. Becsukta maga
után az ajtót, és úgy járkált le és föl, mint az atléta, aki zihálva próbál
magához térni egy kegyetlen, emberpróbáló verseny után. Ha valamiben
eddig mindig biztos volt önmagával kapcsolatban, hát ez az elfogulatlan
ítélkezés képessége. Ha viszont már a vádemelést ennyire nehéznek
bizonyult végigülnie, mi lesz később, amikor a vád ténylegesen nekiáll
feleleveníteni az aznapi eseményeket?
Eleanor – szólt bele Alex a gomb lenyomása után a házitelefonba –,
legyen szíves átrendezni a napirendemet úgy, hogy a következő két órában
ne kelljen sehová mennem!
–

– De

hát…

Tegye meg – vakkantotta a telefonba Alex. Még mindig maga előtt látta
azokat az arcokat… A veszteség szinte az arcukra volt írva. Olyanok voltak,
mintha mindenkinek ugyanaz a sebhely virítana a képén.
–

Alex levette a talárt, és a hátsó lépcsőházon át kiment a parkolóba. Nem
állt meg egy cigarettára, hanem beszállt a kocsiba. Egyenesen az általános
iskolához hajtott, és beállt a tűzoltóknak fenntartott parkolóba. A tanári
parkolóban még egy utolsó fecskének maradt közvetítőkocsit fedezett fel,
és megrémült. Aztán megnyugodott, amikor meglátta, hogy a
rendszámtáblája New York-i. Tudta, hogy annak nagyon kicsi az esélye, hogy
egy nem helyi újságíró felismerje őt a talárja nélkül.
Az egyetlen ember, aki joggal kérhetné, hogy adja vissza ezt az ügyet, az
Josie. Alex azonban úgy vélte, a lánya végső soron megérti az indokait. Ez
volt Alex első nagy ügye a fellebbviteli bíróságon. Josie számára azt az
egészséges példát mutatja, hogy az élet megy tovább, muszáj nekünk is
előrelépni. A legvégső indoka azonban, amiért mindenképpen a posztján
akart maradni ebben az ügyben, valami olyasmi volt, mintha tüske volna a
körme alatt. Nem tudott vele mit kezdeni. Úgy érezte, az ügyészségtől és a
védelemtől sokkal nagyobb eséllyel fogja megtudni, hogy a lánya min ment
keresztül, mint magától Josie-tól.

Alex bement az iskola titkárságára. – El kell vinnem a lányomat – közölte,
mire a titkárnő elétett egy űrlapot a kitöltendő rubrikákkal: diák neve, elvitel
ideje, oka, visszahozatal ideje.
Josie Cormier, írta. 10.45, fogszabályozás.
Magán érezte a nő pillantását – nyilván azt szeretné tudni, Cormier bírónő
vajon miért az ő asztala előtt áll ahelyett, hogy a tárgyalóteremben
elnökölné a vádemelést abban az ügyben, amiről mindenki hallani akar a
városban. – Legyen szíves, küldje ki Josie-t a kocsimhoz – mondta Alex, és
kiment.
Josie öt perc múlva kinyitotta a kocsiajtót, és becsusszant mellé az ülésre.
– Nincs is fogszabályozóm.
Gyorsan ki kellett találnom valamit – felelte Alex. – Ez jutott először az
eszembe.
–

– És

akkor miért jöttél?

Alex nézte, ahogy Josie feljebb tekeri a ventilátort.
– Meg

kell indokolnom, hogy a lányommal akarok ebédelni?

– Hát,

tíz harminckor…

– Jó,

akkor iskolát kerülünk…

– Nekem

mindegy… – felelte Josie.

Alex elindult a kocsival. Josie csak egy félméternyire ült tőle, de olyan volt,
mintha egy másik kontinensen lenne. Makacsul bámult kifelé az ablakon.
– Vége?
–A

– kérdezte végül Josie.

vádemelésnek? Igen.

– Ezért

jöttél ide?

Most hogy magyarázza el a lányának, milyen érzés volt látni azt a sok
névtelen anyát és apát, akik gyerek nélkül jöttek, és egyedül is mentek haza?
Ha az ember elveszti a gyerekét, akkor még egyáltalán nevezheti magát
szülőnek?

Mi van, ha a saját hülyesége miatt elveszíti Josie-t? Vagy már el is
vesztette?
Alex egy folyópartra vezető zsákutca végébe hajtott. A víz vadul áramlott,
ahogy tavasszal mindig. Ha az ember csak fényképen látná a folyót, kedve
támadna megmártózni benne. Hiszen nem látszana, hogy a hullámok között
elállna a lélegzete, és a víz könyörtelenül elsodorná.
Látni akartalak – vallotta be Alex. – Olyan emberek jelentek meg ma a
tárgyalóteremben előttem… akik talán mindennap arra ébrednek, hogy
bárcsak ellógtak volna a gyerekkel néha valahová ahelyett, hogy másnapra
halasztották volna, mondván, hogy még bármikor megtehetik. – Alex Josie
felé fordult. – Azoknak az embereknek már nincs más, csak a „semmikor”…
–

Josie egy kóbor cérnaszálat húzogatott, és nem szólalt meg. Alex átkozta
magát – hát ennyit a spontán anyai érzelemnyilvánításról… Kár volt hagynia,
hogy a tárgyaláson feltörő érzelmei elragadják. Inkább arra kellene ügyelnie,
hogy ne váljon nevetségessé… És hát most pontosan ez történt, azzal,
hogy ő az érzelmek futóhomokjában próbált kikotorni és megragadni valamit
ahelyett, hogy csak a tényekkel foglalkozna fehéren-feketén. A pokolba a
hajtókára kitűzött, vérző szívvel…!
– Lógás…

– jelentette ki Josie. – És semmi ebéd!

Alex megkönnyebbülten hátradőlt. – Nekem mindegy – adta vissza Josienak a kölcsönt. Megvárta, hogy Josie ráemelje a pillantását, és így szólt: –
Az ügyről akarok veled beszélgetni.
– Azt

hittem, nem szabad.

Hát éppen ezt akarom mondani… Még ha ez volna is a legnagyobb
durranás a pályámon, visszalépnék, ha arról lenne szó, hogy
megnehezíteném az életedet a szereplésemmel. Úgyhogy most is csak
nyugodtan szólj, kérj, kérdezz bármit.
–

Úgy tettek mindketten, mintha ez a múltban olyan természetes és
rendszeres lett volna… Valójában Josie már évek óta nem mondott el
semmit sem bizalmasan az anyjának.
Josie feléje sandított. – Még a vádemelésről is…?
– Még

arról is.

– Mit

mondott Peter a bíróságon? – kérdezte Josie.

– Semmit.
– És

Az ügyvédje szólalt csak meg.

hogy nézett ki?

Alex ezen elgondolkozott egy kicsit. Amikor először meglátta Petert a
rabruhában, meglepődött, hogy mennyit nőtt a fiú. Bár látta őt olykor-olykor
az elmúlt évek során – az osztály végében állva egyes iskolai eseményeken;
a fénymásolóban, ahol egy röpke ideig együtt dolgozott Josie-val, vagy
amikor a Főutcán ment kocsival –, mégis, valahogy mindig azt a kisfiút látta
benne, aki Josie óvodástársa volt. Alex a narancssárga rabruhára gondolt, a
gumi papucsra, a kézbilincsre. – Hat úgy nézett ki, ahogy a rabok szoktak –
mondta.
– Ha

elítélik – mondta Josie –, akkor örökre a börtönben marad, nem?

Alex érezte, hogy összeszorul a gyomra. Josie ugyan nem mutatja, de
hogy is ne félne attól, hogy az események megismétlődhetnek? Alex
ugyanakkor bíróként miképp mondhatna ítéletet Peter felett még mielőtt
ténylegesen elítélnék? Alex úgy érezte, most fel van adva a lecke, és nagyon
igyekezett úgy egyensúlyozni az egyéni felelősség és a szakmai etika
magasan kifeszített drótkötelén, nehogy lezuhanjon. – Ne aggódj emiatt.
– Ez

nem válasz – mondta Josie.

– Igen,
– Ha

nagyon valószínű, hogy a börtönben éli le az életét.

bebörtönzik, akkor beengednek hozzá bárkit is beszélgetni?

Alex itt úgy érezte, elvesztette a fonalat, és már nem tudja követni Josie
gondolatmenetet. – Miért? Te talán be akarnál menni hozzá?
– Nem

tudom.

– Igazán

nem értem, hogy azok után miért akarnál…

– Valaha

barátok voltunk – mondta Josie.

Már évek óta nem barátkoztok – felelte Alex, de akkor leesett neki a
tantusz: megértette, miért akar a lánya mégiscsak beszélgetni Peterrel, noha
az imént láthatóan rémülettel töltötte el, hogy Peter netán kiszabadul.
Ennek a mélyén egyetlen dolog lehet: a lelkifurdalás. Talán Josie valamiért
–

azt képzeli, hogy valami olyasmit tett – vagy éppen nem tett –, ami miatt
Peter végső soron eljutott odáig, hogy lövöldözni kezdett az iskolában.
Ha Alex nem érti a lelkifurdalás természetrajzát, akkor talán senki…
Kicsim, sokan vannak, akik gondoskodnak Peterről – akiknek ez a
dolguk. Neked nem kell ebbe beszállni. – Alex elmosolyodott. – Neked
magadra kell vigyáznod, nem?
–

Josie elfordította a fejét. – A következő órán tesztet írunk – szólalt meg.
– Visszamehetnénk az iskolába?
Alex némán vezetett, mert már elmulasztotta a pillanatot a helyesbítésre.
Azt kellett volna ugyanis mondania a lányának, hogy rajta kívül van még
valaki, aki vigyáz rá, vagyis nincs teljesen magára hagyva.

Hajnali kettőkor, amikor Jordan a beteg, nyüszítő csecsemőt immár ötödik
órája rázogatta a karjaiban, a feleségéhez fordult: – Megmondanád, hogy
miért is akartunk gyereket?
Selena a konyhaasztalnál ült – jobban mondva ráborult az asztalra, két
karját használva kispárnaként. – Mert szeretted volna, ha a genetikailag
tökéletes vérvonalam tovább öröklődik.
– Szerintem

inkább valami mutáns vírust sikerült tovább szaporítanunk…

Selena hirtelen felkapta a fejét. – Vigyázz, elaludt – suttogta.
– Hála

az égnek. Szedd le rólam.

Dehogy szedem, az ég áldjon meg, most először van egy kis nyugta
egész nap.
–

Jordan dühösen a feleségére meredt, és a vele szemközti székbe roskadt,
miközben a tenyerét óvóan a kicsi hátán tartotta. Nem ő az egyetlen.
Megint az ügyről beszélsz? Őszintén, Jordan, annyira fáradt vagyok,
hogy ha témát váltasz, jelezd!
–

Egyszerűen nem értem, hogy a bírónő miért nem lép vissza. Amikor az
ügyésznő előhozakodott azzal, mi is van a bírónő lányával, Cormier
–

elhessegette a dolgot, de még furcsább, hogy Leven sem forszírozta
tovább.
Selena ásított, és felállt. – Ajándék lónak ne nézd a fogát – Cormier
sokkal jobb bíró a te szempontodból, mint amilyen Wagner lenne.
De valami nem stimmel ebben. Ha a lánya egyelőre tényleg nem
emlékszik semmire, ettől még emlékezhet később. Egyébként meg hogy
maradhat pártatlan Cormier, mikor a lánya barátját az ügyfelem a lány szeme
láttára lemészárolta?!
–

Hát, beadhatnál egy indítványt, hogy vegyék le az ügyről – mondta
Selena. – Vagy várd meg, hogy Diana megtegye helyetted.
–

Jordan elgondolkodva pillantott a feleségére.
– De

én a helyedben inkább befognám a számat – tette hozza Selena.

A férfi kinyújtotta a kezét, meghúzta Selena fürdőköpenyének övét, és az
kibomlott. – Mikor szoktam én befogni a szám?
Selena nevetett. – A második alkalom előtt mindig van egy első…

A szigorúan őrzöttek részlegében szintenként négy-négy cella volt. A
kétszer két és fél méteres lyukba éppen befért egy priccs és egy vécé.
Peternek három napig tartott, míg képes volt könnyíteni magán, miközben
az őr odakint járkált fel és alá. Most már úgy érezte – és ebből tudta, hogy
hozzászokott az itteni léthez –, akár parancsra is el tudná végezni a dolgát.
A részleg folyosójának végében volt egy kis tévékészülék. Mivel a szűk
helyen csak egy szék fért el a készülék előtt, mindig az ülhetett le rá, aki a
leghosszabb ideje volt már bent. A többiek meg ácsorogtak mögötte, mint a
hajléktalanok levesosztáskor. Nem volt túlságosan sok olyan műsor,
amelyben a rabok egyhangúlag meg tudtak volna egyezni – általában az
MTV zenés klipjeinél kötöttek ki. Jerry Springer problémás családokkal
foglalkozó talk-show-ja volt még népszerű, erre mindig átkapcsoltak. Peter
úgy gondolta, azért, mert minden nyomorult szeret nálánál is hülyébbeket
látni.
Ha valaki elkövetett valami vétséget a részlegben – Peter nem tett ilyet,
inkább Satan Jones volt erre hajlamos (Satan nem az igazi neve, az Gaylord,

de ha ezt valaki még akár csak suttogva is ki merte ejteni a száján, Satan
máris az illető torkának ugrott), aki például felrajzolta két őr karikatúráját a
cellája falára, amint félreérthetetlen pózban dolgoznak egymáson –, olyankor
egy hét televízióelvonást róttak ki mindenkire. A folyosó másik vége lett
akkor az általános célpont, ahol volt egy műanyag függönnyel takart
zuhanyozó és egy telefonkészülék, amelyről percenként „hívó fizeti” típusú
hívásokat lehetett bonyolítani. A kagylóban pár másodpercenként
felhangzott a figyelmeztetés: „Ez a hívás a Grafiton megyei börtönből
érkezik önhöz” – mintha olyan szerencsés lenne bárki is, hogy ezt olykor
elfelejtené…
Peter felüléseket csinált, noha utálta a testgyakorlásnak ezt a formáját is,
ahogy a többit is. A két alternatíva azonban az volt, hogy vagy ücsörög, nem
csinál semmit, és annyira elpuhul, hogy bárki könnyű prédának gondolhatja,
vagy pedig kimegy az udvarra az edzésre szánt egy órában. Korábban ez
utóbbit megtette néhányszor – és nem azért, hogy a kosárpalánkot
bombázza a labdával, vagy kocogjon, vagy a kerítésnél próbáljon
becsempészett cigihez vagy kábszerhez jutni, hanem csak azért, hogy kinn
legyen a szabadban, és friss levegőt lélegezhessen be, ami előzőleg nem járt
még más rabok tüdejében.
Az volt a baj, hogy az udvarról le lehetett látni a folyóra. Bárki azt hinné,
hogy ez nem várt ajándék lehet a raboknak, de Peter számára majdnem
fizikai kínzással ért fel. Ha a szél a víz felől fújt, akkor Peter még a fagyos
folyó, a nedves part szagát is érezte, és csaknem zokogásban tört ki amiatt,
hogy nem mehet oda, és nem veheti le a cipőjét-zokniját, hogy bedugja a
lábát – vagy hogy végre beleölje magát abba a kurva vízbe, ha éppen úgy
tartja kedve. Egy idő után már inkább ki sem ment.
Befejezte a századik felülést. Tragikomikus volt, de egy hónap alatt
annyira megerősödött, hogy talán már egyetlen láblendítéssel egyszerre
rúghatta volna szét Matt Royston és Drew Girard seggét… Leült a priccsre,
hogy kitöltse a kantinba leadandó kérőlapot. Hetente egyszer vásárolniuk
kellett olyasmit, mint fogkrém, sampon, papír – nevetségesen felsrófolt
árakon. Peterek egyszer jártak a Virgin-szigeteken, ott tíz dollárba került egy
doboz kukoricapehely, mert olyan ritka kincsnek számított. Nem mintha a
sampon ritka kincs volna, de hát a rabok ki vannak szolgáltatva a börtön
vezetőségének. Egy üveg Pert több mint három dollár, és 16 dollárt kérnek
egy miniventilátorért… A másik lehetőség az a halvány remény volt, hogy

egy áthelyezett rab hátrahagyja a holmiját, de Peter úgy érezte, erre
bazírozni dögkeselyűre valló viselkedés volna.
Houghton – szólította a függőfolyosóról az egyik őr. Nehéz bakancsa
csattogott a kövön. – Postád van.
–

Két boríték süvített be a rácson, és a priccs alatt kötött ki. Peter lenyúlt
értük, körme a betont karistolta, ahogy felmarkolta a leveleket. Az egyik az
anyjától jött, ahogy várható volt – Peter hetente legalább háromszornégyszer kapott tőle levelet. Általában olyan hülyeségekről írt, mint hogy
miről cikkeznek a helyi lapok, vagy hogy vannak a növényei. Egyszer már
arra gondolt Peter, hogy valami rejtjelezett módon akar neki üzenni –
transzcendens, gondolatolvasós módon próbál valami fontosat közölni aztán
rájött, hogy csak a köztük lévő űrt szeretné kitölteni valamivel. Ezek után
már nem is bontotta fel az anyja leveleit, és lelkifurdalása sem volt emiatt.
Peter tudta, hogy az anyja nem is azért ír, hogy ő olvassa, hanem hogy úgy
érezze, megtette a kötelességét vele szemben.
A szülei soha nem értettek semmit, de nem vádolta őket ezért. Főképp
azért nem, mert ha valaki, ő aztán igazán ismerte ezt a helyzetet.
Másodszor, csak azok érthetnék meg őt igazán, akik aznap ott voltak az
iskolában – ők meg valahogy nem bombázták az üzeneteikkel.
Peter ledobta a földre az anyja borítékját, és a másikon vizsgálgatta a
feladót. Nem tűnt ismerősnek. Nem Sterlingből jött, sőt, mégcsak nem is
New Hampshire államból. Elena Battista – ez állt a levélen. Elena a New
Jersey-i Ridgewood-ból.
Peter feltépte a borítékot, és átfutotta a sorokat.
Peter, Úgy érzem, már ismerlek, mert nyomon követtem a
híradásokban, hogy mi történt az iskolában. Én már
egyetemre járok, de azt hiszem, tudom, mit éltél át… mert én
is ilyesmin mentem keresztül. Most a szakdolgozatomat írom
az iskolai agresszió témájában. Tudom, hogy merész ötlet
tőlem elvárni, hogy szóba állj velem, de úgy érzem, hogyha
középiskolás koromban ismertem volna olyasvalakit, mint te,
az egész életem másként alakult volna… De talán még nem
késő, ugye????
Üdvözöl: Elena Battista

Peter a combjához simítgatta a tépett szélű borítékot. Jordan a lelkére
kötötte, hogy ne beszéljen senkivel – vagyis a szüleit és őt, Jordant
leszámítva. A szülei azonban hasznavehetetlenek, és őszintén szólva Jordan
sem tartja be az egyezség rá eső részét, mert abban az is benne volt, hogy
fizikailag elérhető legyen annyiszor, ahányszor Peterből valami kikívánkozik.
Peter a kantinos kérőlapjáért nyúlt, és beikszelte az „általános üdvözlőlap”
rubrika melletti kis kockát.

Egy tárgyalás menete simán kettéosztható: azt, hogy mi történt a bűntény
napján, mindig az ügyészség vezeti elő; minden mást, ami az aznapi
eseményekhez vezetett, a védelemnek kell az esküdtek elé tárnia. Selena
ezért egyik beszélgetést szervezte a másik után mindenkivel, aki csak
ismerhette ügyfelüket a születése óta eltelt tizenhét évben. A vádemelés
után két nappal Selena meglátogatta az iskola igazgatóját átmeneti
irodájában. Arthur McAllisternek szőkés szakálla volt, kis kerek pocakja, és
úgy mosolygott, hogy ajkait nem nyitotta szét, így a fogai nem is látszottak.
Selenát azokra az elég ciki, beszélő játékmackókra emlékeztette, amiket az
ő gyerekkorában lehetett kapni, és ez a fura érzés még inkább
elhatalmasodott rajta, mikor az igazgató válaszolgatni kezdett az iskolai
agresszió témájában feltett kérdéseire. – Nem tűrjük az agressziót –
szögezte le McAllister tőle meglepő módon, pedig Selena voltaképpen
biztosra vette, hogy ezt a típusszöveget fogja hallani. – Teljesen uraljuk a
helyzetet ebben a tekintetben.
Szóval, ha egy gyerek azzal keresi fel önöket, hogy kipécézték és
piszkálják, akkor mi az agresszor büntetése?
–

Az egyik dolog, amit tapasztaltunk, Selena… ugye, szólíthatom
Selenának? Szóval azt tapasztaljuk, hogy ha a vezetőség beavatkozik, azzal
csak rontunk annak a diáknak a helyzetén, akit bántanak. – Kis hezitálás
után folytatta. – Tudom, hogy miket mondanak a lövöldözésről. Hogy a
Columbine-ban és a Paducah-ban történtekhez hasonlítgatják, meg az
azokat megelőző esetekhez. Én azonban hiszem, hogy ebben az esetben
nem ilyesmiről van szó, nem agresszió vezette Petert oda, ahová jutott.
–

Ahová feltételezhetően jutott – helyesbített Selena. – Feljegyzik az
agressziós eseteket?
–

– Ha

eszkalálódik a dolog, és a gyerekeket elém hozzák, akkor igen.

Behoztak önhöz valakit bármikor is azért, mert Peter Houghtont
terrorizálta?
–

McAllister felállt, és elővett egy dossziét a szekrényből. Lapozgatni
kezdte, aztán megállt az egyik oldalnál. – Valójában Petert hozták elém
kétszer is ebben az iskolaévben. Verekedett a folyosón, ezért büntetést
kapott.
– Megvert

valakit? – kérdezte Selena. – Vagy netán visszaütött?

Annak idején, amikor Katié Riccobono negyvenhétszer döfte bele a
konyhakést alvó férje mellkasába, Jordan a kínai-amerikai Dr. King Wah-t
kérte fel szakértő tanúnak. Az igazságügyi orvosszakértő a bántalmazott
nők témakörére specializálódott. Ez a poszt-traumás stresszbetegség egyik
válfaja volt, ami azt foglalta magában, hogy a fizikailag-lelkileg ismételten
bántalmazott nők egy idő után már annyira rettegnek az életükért, hogy a
valóság és a fantázia világa közti választóvonal elmosódik, de olyannyira,
hogy a nő még akkor is fenyegetve érzi magát, ha a fenyegetés éppen nem
áll fenn – vagyis ha az agressszor éppen alszik, mint Joe Riccobono egy
háromnapos ivászatot követően.
King megnyerte Jordanéknek az ügyet. Az azóta eltelt évek során Dr. Wah
a női bántalmazási szindróma legelismertebb szaktekintélyévé vált, és
rutinszerűen hívták tanúskodni hasonló ügyekben szerte az Államokban. A
tiszteletdíja az egekbe szökkent, s nehéz volt időt egyeztetni vele.
Jordan úgy sietett Dr. Wah bostoni irodája felé, hogy nem jelentkezett be
előre. Abban reménykedett, hogy lehengerlő szövegével majd csak
átverekszi magát az éppen aktuális titkárnőn. Arra azonban nem számított,
hogy egy valódi vasorrú bábával találja magát szemközt. – A doktor
előjegyzési listája már hat hónapra előre tele van – mondta fahangon a
nyugdíj előtt álló, Ruth névre hallgató bútordarab, és még csak fel sem
pillantott.
– Ám
– És

én személyes ügyben jöttem, nem szakmaiban.
az miért érdekeljen engem? – mondta a sárkány jelentőségteljesen.

Jordan látta, hogy semmi értelme nem lenne megjegyezni, milyen csinos
ma Ruth, se annak, ha elsütne egy szőke nős viccet… Még az se hatna erre

a satrafára, ha sikeres védőügyvédi praxisának hosszas ecsetelésébe fogna.
– Családi vészhelyzet van – jelentette ki.
– Valószínűleg

lelki segélyre szorul a családja – jegyezte meg epésen Ruth.

–A

Dr. Wah-val közös családunk… – improvizálta Jordan. – Dr. Wah bátyja
vagyok. – Mikor Ruth rámeredt, gyorsan helyesbített: – A fogadott bátyja.
A nő fél vonta egyik szemöldökét, és megnyomott egy gombot a
telefonon, s az egy másodperc múlva kicsörgött. – Doktor – vakkantotta a
kagylóba –, itt egy férfi, aki a bátyjának mondja magát.
– Lerakta

a kagylót. – Azt mondja, menjen be hozzá.

Jordan kinyitotta a nehéz mahagóniajtót. King a lábát az asztalon
nyugtatva éppen egy szendvicset majszolt. – Jordan McAfee – mosolygott.
– Tudhattam volna… Szóval, mondd csak… hogy van a Mamink?
– Én

honnan tudjam, mindig téged szeretett jobban – dobta vissza a labdát
Jordan, és odament Kinghez kezet rázni. – Kösz, hogy fogadtál.
Muszáj volt látnom, kinek van annyi vér a pucájában, hogy a bátyámnak
hazudja magát.
–

Vér a pucában… – ismételte Jordan. – Te a kínai iskolában tanultál ilyen
szavakat?
–

Tanultunk mi ott sok mindent… – felelte King, és intett Jordannek, hogy
foglaljon helyet. – Hogy mennek a dolgaid?
–

Jól – válaszolta Jordan. – De talán nem annyira, mint neked. Már nem
tudom úgy bekapcsolni a Bírósági Tévét, hogy ne téged lássalak folyton a
képernyőn.
–

Hát megy a szekér, az biztos. Csak tíz percem van rád, aztán már jön is
valaki.
–

Tudom, ezért kockáztattam meg, hogy csak úgy beugrom. Azt
szeretném, ha szakértenéd a kliensem pszichológiai állapotát.
–

Jordan, haver, tudod, hogy szívesen megtenném, de hat hónapra be
vagyok táblázva a tárgyalásokkal.
–

– Ez

most más, King. Többszörös gyilkosság.

– Többszörös…?

Hát hány férje volt annak a szerencsétlen asszonynak?

Egy se, és nem is asszony, hanem fiú. Egy gyerek. Évekig terrorizálták
az iskolában, erre bepöccent, és szétlőtte a sterlingi középiskolát.
–

King elfelezte a halas szendvicsét, és az egyik részt átnyújtotta
Jordannek. – Oké, bátyó – mondta. – Akkor tartsunk munkaebédet.

Josie a szürke kőpadlóról a gázbeton falakra nézett, aztán szemügyre
vette a vasrácsot, ami elválasztotta a várót a rendőrségi diszpécsertől,
aztán a nehéz, automata záras vasajtóra pillantott. Mint a börtön – vajon a
bent ülő rendőrnek ez valaha is eszébe jutott? Aztán, hogy a börtön képe
felidéződött benne, Peterre gondolt, és megint elfogta a pánik. – Nem
akarok itt lenni – fordult az anyjához.
– Tudom.
– De

miért akar megint kivallatni? Már mondtam neki, hogy nem emlékszem
semmire.
Postán kapták a beidéző levelet: Ducharme nyomozó „feltenne még
néhány kérdést” Josie-nak. Josie számára ez azt jelentette, hogy a férfi
megtudott valamit. Az anyja azonban elmagyarázta neki, hogy egy második
meghallgatás ilyen esetben csak annyit lesz, hogy az ügyészség elvarr
minden szálat, megtesz mindent a papírforma szerint, és hogy ez igazándiból
formaság, de mégis meg kell jelenni a kapitányságon. Szép is volna, ha
éppen az ő lánya miatt nem stimmelne valami a nyomozás menetében…
Semmi mást nem kell tenned, mint hogy elmondod neki még egyszer,
hogy nem emlékszel semmire, és kész – bátorította az anyja, és finoman
Josie remegő térdére tette a kezét.
–

Josie legszívesebben kirohant volna a dupla ajtón át a szabadba. De jó
volna végigvágtázni a parkolón, át az utcán meg a játszótéren, aztán be a
halastó melletti erdőbe, aztán föl a hegyre, amit néha a hálószoba ablakából
is megnéz, hogy lássa, a levelek lehullottak-e már, egészen addig, míg már
magasabbra nem is mehet. Aztán…
Aztán talán kiterjeszti a két karját, és lelép a világ végének a legszéléről.
És ha ez az egész csapda…? Ha Ducharme nyomozó már tud… mindent?

Josie – mondta egy hang. – Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Josie
felpillantva maguk előtt látta a detektívet. Az anyja talpra állt, Josie is
szeretett volna, de valahogy nem volt hozzá bátorsága.
–

– Bírónő,

köszönöm önnek is, hogy elhozta a lányát.

Josie nagyon izgatott – mondta Alex. – És még mindig nem emlékszik
semmire abból a napból.
–

– Ezt

magától Josie-tól kell hallanom – a nyomozó letérdelt Josie elé, hogy
lássa az arcát. Josie szép szemeket látott maga előtt. Kicsit szomorú
szempár volt, mint egy basset hound kutyáé. Josie arra gondolt, hogy vajon
mi mindent tudna mesélni az áldozatokról és a megtévedtekről, hiszen úgy
kénytelen magába szívni ezeket a történeteket, mint a szivacs. – Megígérem
– mondta halkan –, hogy nem fog sokáig tartani.
Josie azon kezdett töprengeni, hogy milyen lesz, ha becsukódik mögöttük
a kihallgatóhelyiség ajtaja, és hogy az egymás után sorjázó kérdések miért
feszítik annyira, mint ahogy a lefojtott habzóbor nyomja kifelé az üveg
dugóját. Vajon mi a fájdalmasabb: nem emlékezni semmire, bármennyire is
akarja az ember felidézni, mi történt, vagy az, ha tisztán fel tud idézni minden
rettenetes percet?
Szeme sarkából Josie látta, hogy az anyja visszaül a helyére. – Te nem
jössz velem?
Utoljára, amikor Josie-nak a nyomozóval kellett beszélnie, az anyja azzal a
kifogással élt, hogy ő a bíró, ezért nem lehet jelen rendőrségi
tanúkihallgatáson. Viszont a vádemelés után, amikor erről beszélgettek, az
anyja kezét-lábát törte, hogy Josie-val tudassa: az anyai és a bírói szerepe
ebben az ügyben nem zárja ki egymást. Vagyis, más szavakkal ez annyit
tesz: Josie ostobán elhitte, hogy a dolgok talán elkezdtek megváltozni
kettőjük között.
Az anyja szája kinyílt, majd becsukódott. Mint egy partra vetett hal… Csak
nem okoztam neked kényelmetlenséget? – gondolta Josie. Akkor üdv a
fedélzeten…
Akarsz egy kávét? – kérdezte a nyomozó, aztán megcsóválta a fejét. –
Vagy egy kólát. Nem is tudom, hogy a gyerekek a te korodban isznak-e már
kávét, vagy most éppen elárultam magam, hogy olyan ostoba vagyok, hogy
még ezt sem tudom?
–

Szeretem a kávét – felelte Josie, és nem nézett az anyjára, mi közben
Ducharme nyomozó mögött belépett a rendőrkapitányság belső bugyraiba.
–

Beléptek egy tárgyalóba, ahol a detektív kitöltött neki egy bögre kávét. –
Tej? Cukor?
Cukor – mondta Josie, és kivett két zacskó kávécukrot a tálból,
tartalmukat beöntötte a bögrébe. Aztán körülnézett – neonfény, irodabútor,
teljesen normálisan.
–

– Mi

van?

– Mivel
– Mi

mi van? – kérdezett vissza Josie.

a baj?

Csak arra gondoltam, hogy ez a hely nem úgy néz ki, mint ahol maguk
kiverik a vallomást a gyanúsítottakból.
–

Az csak attól függ, hogy van-e valakiben kivernivaló – mondta a
nyomozó. Mikor látta, hogy Josie elsápad, nevetni kezdett. – Vicceltem.
Tényleg, csak akkor szoktam ilyet csinálni, amikor a tévében játszom a
zsarut.
–

–A

tévében zsarut játszik?

A férfi felsóhajtott. – Jaj, hagyjuk inkább… – Ducharme az asztal közepén
álló magnóhoz nyúlt. – Felveszem, amit mondasz, mert amilyen hülye
vagyok, később nem emlékeznék rá szóról szóra – lenyomta a gombot, és
leült Josie-val szemközt. Ugye, sokan mondják, hogy nagyon hasonlítasz a
mamádra?
– Hát,

soha. – Josie félrebillentette a fejét. – Ezért kellett idejönnöm?

A nyomozó mosolygott. – Nem.
– Egyébként

nem hasonlítok rá.

– Dehogyisnem.

A szemed.

Josie az asztalt kezdte bámulni. – Az enyém egészen más színű.
– Én

nem a színére gondoltam… – mondta a nyomozó. – Josie, meséld el
nekem még egyszer, hogy mit láttál a lövöldözés napján a Sterling High-ban.

Az asztal alatt Josie két keze egymásba kapaszkodott – a jobb keze
körme belevájt a bal tenyerébe, hogy legyen valami, ami jobban fáj, mint a
szavak, amelyeket épp kimondani készült. – Tesztet írtunk volna. Elég későn
kezdtem rá tanulni, ezért reggel ezen gondolkoztam, mielőtt elindultam
volna. Csak ennyit tudok. Már mondtam, nem emlékszem semmire, arra sem,
hogy aznap egyáltalán iskolában voltam.
– Arra

emlékszel, hogy mitől ájultál el az öltözőben?

Josie behunyta a szemét. Látta maga előtt a helyiséget – a csempézett
padlót, a szürke fémszekrényeket, a fél pár zoknit a zuhanyozó sarkában.
Aztán minden vörössé vált. Mint a vér…
Nem – mondta Josie, de könnyes volt a hangja. – És azt sem tudom,
hogy miért kell sírnom attól, hogy erre gondolok – utálta, ha így látják, sőt
utált így viselkedni, akár látták, akár nem. A legjobban azt gyűlölte, hogy
sohasem tudhatta, mikor tör elő belőle a sírás – váratlanul, ahogy a szél
megfordul. Josie elvette a detektív kezéből a feléje nyújtott papír
zsebkendőt. – Kérem – suttogta –, most már elmehetek?
–

Egy pillanatnyi csönd, aztán Josie érezte a nyomozó részvétének súlyát:
úgy borult fölé, mint egy nehéz vasháló. Ez a háló csak a szavakat fogta fel,
míg a többi – a szégyen, a harag, a félelem – átszivárgott rajta. – Persze,
Josie – felelte a férfi. – Elmehetsz.
Alex úgy tett, mintha a Sterlingi Évkönyvet olvasgatná, mikor Josie hirtelen
kirontott a kapitányság várójába a biztonsági ajtó mögül. Vadul rázta a
zokogás, és Patrick Ducharme nem volt sehol. Megölöm, gondolta Alex
logikusan és nyugodtan, de előbb a lányommal foglalkozom.
Josie – szólt a lánya után, aki elrohant mellette, ki a parkolóba. Alex
utána sietett, és a kocsinál érte utol Josie-t. Átfogta a lánya derekát, és
érezte, hogy Josie lábai összecsuklanak. – Hagyj békén – hüppögte Josie.
–

– Josie,

édesem, mit mondott neked? Beszélj!

Nem tudok veled beszélni! Mert nem érted. Egyikőtök sem érti! – Josie
hátrált egy lépést. – Akik értenék, már halottak.
–

Alex nem tudta, mit mondjon, vagy legyen. Még szorosabban a karjába
vehetné Josie t, és hagyhatná, hogy sírjon. Vagy megértethetné vele, hogy
bármennyire is ki van borulva, elég erős ahhoz, hogy kezelni tudja a saját

helyzetét. Ilyesmit szokott mondani a bíró egy határozatlan esküdtszéknek
is, ébredt rá Alex. Amikor nem tudnak döntésre jutni, emlékeztetni kell őket,
hogy a kötelességüket végzik, mint amerikai állampolgárok, és közölni velük,
hogy igenis képesek egyetértésre jutni.
Ez mindig működött a bíróságon.
– Tudom,

hogy ez nehéz, Josie, de erősebb vagy, mint gondolnád, és…

Josie keményen ellökte magától az anyját. – Ne beszélj velem így!
– Hogy?

Mintha csak egy kurva tanú vagy ügyvéd volnék, akit le akarsz
hengerelni!
–

– Bírónő,

elnézést…

Alex megpördült. Patrick Ducharme állt mögöttük egy félméternyire.
Nyilván hallott minden szót. Alex elvörösödött – ez pontosan az a fajta
helyzet, amit egy bíró nem tehet közszemlére… Lehet, hogy a pasas most
majd visszamegy a kapitányságra, és küld egy körlevelet a számítógépen az
ismerősöknek, hogy „Képzeld, mit hallottam…”
–A

lánya bent hagyta a pulóverét.

A kapucnis, rózsaszín darab szépen összehajtogatva hevert a karján.
Átnyújtotta Josie-nak. Aztán ahelyett, hogy sarkon fordult volna, Josie
vállára tette a kezét. – Ne aggódj, Josie – mondta, és úgy nézett a
szemébe, mintha csak ketten léteznének a világon. – Azon dolgozunk, hogy
minden rendbe jöjjön, oké?
Alex azt várta, hogy Josie visszavág neki is, Josie azonban láthatóan
megnyugodott a férfi érintésétől. Bólintott, mint aki most először hiszi el a
lövöldözés óta, hogy tényleg rendbe jönnek a dolgok.
Alex érezte, hogy valami feltolul benne először is a megkönnyebbülés,
hogy végre a lánya belekapaszkodott valami kis reményszalmaszálba. Aztán
a legkeserűbb keserűség, hogy nem ő volt az, aki visszavarázsolhatta a
békét a lánya arcára.
Josie megtörölte az arcát az ingujjával. – Jól vagy? – kérdezte Ducharme.
– Azt

hiszem…

– Akkor

jó. – A nyomozó Alex felé bólintott. – Bírónő…

Köszönöm – motyogta Alex, miközben a férfi megfordult, és a
kapitányság felé vette az irányt.
–

Alex hallotta a kocsiajtó csapódását, miután Josie beült, de ő még mindig
Patrick Ducharme után nézett, amíg a férfi el nem tűnt a szeme elől.
Bárcsak én lettem volna… – gondolta Alex, de nem merte továbbgondolni,
hogy mit szeretett volna.

Peterhez hasonlóan Derek Markowitz is programozózseni volt. És mint
Peter, őt sem látta el a jóisten túl sok izommal, se magas termettel, sőt
egyelőre a pubertás minden külső jegyét nélkülöznie kellett. A haja
csomókban meredezett a fején, mintha be lenne ültetve. Az ingét mindig
begyűrte a nadrágba, és sosem tartozott a menők közé.
De Petertől eltérően nem ment be az iskolába, hogy megöljön tíz embert.
Selena a konyhaasztalnál üldögélt Markowitzék házában. Derekkel
beszélgetett, miközben a fiú anyja, Dee Dee Markowitz árgus szemekkel
figyelte Selenát. Selena abban reménykedett, hogy Derek a védelem tanúja
lesz, de amit eddig megtudott, az inkább arra utalt, hogy a fiúnak sokkal
inkább volna helye a vád tanúinak sorában.
– És

ha az egész az én hibám? – vetette fel Derek. – Arra gondolok, hogy
én vagyok az egyetlen, aki figyelmeztetést kapott. Ha jobban odafigyeltem
volna, akkor talán megállíthattam volna őt. Vagy szólhattam volna valakinek.
De én azt hittem, csak viccel.
– Szerintem

senki nem tett volna másként a helyedben – mondta kedvesen
Selena, és így is gondolta. – Nem az a Peter ment aznap iskolába, akit te
ismertél.
– Ja,

hát igen bólintott Derek, mintegy saját magának.

– Még

nem végzett? – lépett előre Dee Dee. – Dereknek hegedűórája van.

Majdnem, Mrs. Markowitz. Már csak azt szeretném kérdezni Derektől,
hogy milyen volt az a Peter, akit ő ismert. Mikor találkoztatok először?
–

Mindketten benne voltunk a focicsapatban hatodikos korunkban –
mondta Derek. – Ezt mindketten nagyon megszívtuk…
–

– Derek..!
– Bocs,

mami, de ez az igazság – a fiú felpillantott Selenára.

A focis agylágyultak közül viszont egyik se lett volna képes a HTML
kóddal kezdeni valamit, még ha az életük függött volna tőle, akkor sem.
–

Selena mosolygott. – Engem is nyugodtan számíts a számítógépes
analfabéták közé. Szóval ti, ketten akkor barátkoztatok össze, amikor a
csapat tagjai voltatok?
Mindig együtt ültünk a kispadon, mert soha nem játszottunk – folytatta
Derek. – De nem… Egészen addig nem voltunk igazi barátok, amíg Josie-val
mászkált.
–

Selena majdnem elejtette a tollat. – Josie-val?
– Igen,

Josie Cormier a lány neve. Ő is a sulinkba jár.

– Peterrel

jóban volt?

Régen igen. Josie volt az egyetlen, akivel barátkozott – magyarázta
Derek. – De amikor Josie bekerült a menők körébe, akkor ejtette Petert. –
Derek Selenára nézett. – Petert ez olyan nagyon nem izgatta, azt mondta,
Josie egy rossz kurva lett.
–

– Derek…!
– Bocs,

mami – felelte Derek –, de ez az igazság.

Elnézést, egy percre… – Selena felállt, és kiment a fürdőszobába, ahol
elővette a zsebéből a mobilját, és hazaszólt. – Én vagyok – mondta, mikor
Jordan felvette a telefont. Aztán fülelt egy kicsit. – Miért van ott olyan
csönd?
–

– Sam

alszik.

Ugye, nem raktál be neki még egy kukackás videót, csak hogy
dolgozhassál egy kicsit?
–

– Azért

hívtál, hogy leválts, mint szülőt?

Nem – felelte Selena. – Azt akartam elmondani neked, hogy Peter és
Josie nagyon jóban voltak régen.
–

A szigorúan őrzöttek részlegében Peter csak egyetlen látogatót
fogadhatott hetente, de bizonyos emberek nem számítottak. Például az
ügyvéd jöhetett, ahányszor csak akart. És – ez volt igazán az őrület! – a
riporterek sem számítottak látogatónak. Peternek nem kellett mást tennie,
mint hogy írásba adta, nincs ellenére, hogy nyilatkozzék a médiának, így hát
Elena Battistát simán beengedték hozzá.
A csaj nagyon szexi volt, ezt Peter rögtön észrevette. Ahelyett, hogy
valami túlméretezett, formátlan pulóvert viselt volna, szűk blúz volt rajta. Ha
előrehajolt, Peter még a dekoltázsába is bepillanthatott.
Hosszú, göndör haja volt és őzbarna szeme. Peter nem is értette, miért
nyúzhatták a középiskolában, de tény, hogy most itt ülnek egymással
szemben, és a lány alig mer ránézni. – Nem hiszem el – mondta Elena. –
Nem hiszem el, hogy tényleg beszélhetünk.
Peter úgy tett, mint akinek ez a megilletődöttség nem újdonság. – Hát
igen – mondta. – Szuper, hogy egészen idáig elautóztál.
Jaj, istenem, hát ez a legkevesebb… – Peternek eszébe jutottak azok a
történetek, hogy a rajongók beírnak a börtönbe rajongásuk tárgyának, és
aztán feleségül is mennek hozzájuk a börtönkápolnában. Az őrre gondolt, aki
bekísérte hozzá Elenát, és azon tűnődött, hogy vajon elmondja-e a
többieknek, hogy Peter Houghtont egy nagyon szexi nő látogatta meg.
–

– Ugye,
– Az

nem baj, ha jegyzetelek? – kérdezte Elena. – A tanulmányomhoz…

szuper lesz.

Peter nézte, ahogy a csaj előveszi a tollat, és a szájában tartja a kupakot,
amíg felüti a jegyzetfüzetét. – Ahogy mondtam neked, az iskolai agresszió,
terrorizálás hatásairól írok.
– És

miért?

Hát, voltak napok, amikor azt gondoltam, inkább megölöm magam, mert
úgy könnyebb lenne, mint hogy másnap bemenjek az iskolába. És ha én ezt
gondoltam, akkor talán volt más is, aki ugyanígy érzett, mint én. Ezért
találtam ki ezt a témát. – Előrehajolt (hú, a dekoltázsa…!) –, és Peter
szemébe nézett. – Szeretném megjelentetni valami pszichológiai lapban,
vagy effélében.
–

Szuper… – Peter pislogott kettőt. Vajon még hányszor fogja kiejteni a
száján, hogy „szuper”? Totálisan hülyének mutatja magát…
–

Talán akkor kezdjük azzal, szerintem, hogy milyen gyakran történt. Úgy
értem, a terrorizálás.
–

– Mindennap,
– És

gondolom.

miket műveltek veled?

–A

szokásost – felelte Peter. – Bezártak egy szekrénybe, vagy kihajigálták
a könyveimet az iskolabusz, ablakán. – Elmondta az egész litániát, amit
Jordan már ezerszer hallott tőle: hogy a lépcsőn felfelé könyökkel oldalba
vágták nem egyszer, másszor a szemüvegét verték le, taposták meg, és az
efféle megaláztatások mindig is úgy záporoztak felé, mint a labda a
kidobósban.
Elena szeme ellágyult. – Nagyon kemény lehetett…
Peter nem tudta, mit mondjon. Szerette volna Elena érdeklődését
továbbra is fenntartani, de azt sem akarta, hogy tök nyomorultnak tűnjön.
Megvonta a vállát, talán ezzel nem kockáztat túl sokat…
Elena abbahagyta az írást. – Peter, kérdezhetek valamit?
– Persze.
– De

nem tartozik szorosan a tárgyhoz, nem baj?

Peter beleegyezően bólintott.
– Tényleg

eltervezted, hogy megölöd őket?

Elena megint előredőlt, az ajka kissé szétnyílt, mintha bármi, amit Peter
mondani készült, úgy érné, mint mennyei manna, amire régóta áhítozik.
Peter hallotta a háta mögött, az ajtó előtt elhaladó őr lépteit, és érezte
Elena leheletét a telefonkagylóban, ami a középen húzódó üvegfal két
oldalán ülőket kötötte össze egymással. Szerette volna megtalálni a legjobb
választ – ami elég talányos és vészjósló ahhoz, hogy a lány máskor is
visszajöjjön.
Peter igyekezett, amennyire tudott, csábosan mosolyogni. – Mondjunk
csak annyit, hogy valahogy meg kellett őket állítani – válaszolta.

Jordan fogorvosának várójában a kirakott magazinok őskoriak voltak. A
címlapon mosolygó sztármenyasszonynak azóta már két gyereke is
született, akiket vagy bibliai figurákról, vagy gyümölcsökről neveztek el; az év
emberének kikiáltott elnök már régen leköszönt a hivataláról. Ezért, mikor a
Time magazin legfrissebb példánya akadt kutató kezébe, nem hitt a
szemének.
Szemügyre vette a borítót. „A középiskola a legújabb háborús övezet?” –
tették fel a kérdést a szalagcímben. A képen a Sterling High látszott
felülnézetből; a menekülő diákok rajzottak kifelé az épület összes
nyílászáróján. Jordan szórakozottan a cikkhez lapozott, de nem várt semmi
olyasmit, amit ne tudott vagy ne olvasott volna már másutt. Egy keretes
rész azonban megütötte a szemét. A gyilkos elme – ez volt a címe, és
mellette ott volt Peter egy régi, nyolcadikos képe az iskolai évkönyvből.
Olvasni kezdte.
Hogy a jó büdös francba… – ugrott fel egy idő után, és elindult a kijárat
felé.
–

– Mr.
– Új

McAfee! – szólt utána az asszisztens. – A doktor úr várja.

időpontot szeretnék…

– De

akkor se viheti el az újságot…

Írja a számlámhoz – vágta oda Jordan, lement a földszintre, és a
kocsijához sietett. A mobilja éppen akkor szólalt meg, amikor betette az
indítókulcsot. Meg volt róla győződve, hogy Diana Leven lesz, aki azt sem
tudja, hová tegye magát az örömtől – ehelyett Selena volt.
–

Hé, már kész is vagy a fogaddal? Hazafelé ugorj be, légy szíves, a
drogériába, és hozzál pelenkát! Kifogyott…
–

– Még

nem megyek haza. Éppen nagyobb problémáim vannak ennél.

– Drágám

– felelte Selena –, ennél nincs nagyobb probléma!

Majd később elmondom – felelte Jordan, és kikapcsolta a telefont, hogy
ha netán Diana hívná, ne érhesse el.
–

Huszonhat perc alatt ért a börtönhöz – egyéni rekordként könyvelhette el
–, és beviharzott az előcsarnokba. Az újságot a plexiüveg elválasztófalhoz
csapta, mögötte a bejelentkezést intéző tiszt ült. – Ezt be kell vigyem, hogy
az ügyfelem lássa – mondta Jordan.
Elnézést, de nem lehet semmit bevinni, amiben tűzőkapocs van –
válaszolta az őr.
–

Jordan fújtatott egyet mérgében, és a combján egyensúlyozva az újságot,
kitépte belőle az összetartó kapcsokat. – Remek. Akkor most már
bemehetek?
Ugyanabba a tárgyalóba kísérték, mint mindig. Idegesen járkált le-föl, amíg
Petert be nem hozták. Jordan lecsapta a kettejüket elválasztó asztalra a
kinyitott magazint. – Mégis mi a hétszentséget képzeltél?
Peter szája elnyílt meglepetésében. – Soha… soha nem mondta, hogy a
Time magazinnak ír! – átfutotta az oldalakat. – Nem hiszem el… –
mormolta.
Jordan úgy érezte, hogy minden vér a fejébe tolul. Az emberek nyilván így
kapnak agyvérzést előbb vagy utóbb… – Van fogalmad róla, hogy milyen
súlyosak ellened a vádak?! Hogy milyen kilátástalan az ügyed? Hogy milyen
temérdek bizonyíték szól ellened? – tenyérrel az újságra csapott. – Tényleg
azt hiszed, hogy az ilyesmitől majd szimpatikusabbnak fognak látni az
emberek?
Peter a homlokát ráncolta. – Nos, köszönöm a kioktatást. Talán ha
néhány héttel korábban tartott volna fejmosást, akkor valami haszna is
lenne, és most nem kéne erről beszélnünk.
Hát ez aztán csúcs… – dühöngött Jordan. – Nem jövök be elégszer,
ezért úgy gondolod, hogy a médián keresztül állsz rajtam bosszút?
–

–Ő

nem a média volt. Hanem jóbarát.

– Na,

persze – mondta Jordan gúnyosan. – Mintha neked egy szál barátod
is volna…
– És

mi ebben az újdonság? – vágott vissza Peter.

Jordan már nyitotta volna a száját egy újabb szónoklatra, de nem tette.
Peter szavainak az igazsága elnémította, mert eszébe jutott Selena

beszélgetése Derek Markowitzcal. Petert a barátai vagy elhagyták, vagy
elárulták, vagy, mint most is, a titkait a tömeg elé tárták.
Ha jól akarja végezni a dolgát, gondolta, nem maradhat meg csupán
ügyvédnek Peterrel szemben. A bizalmasának kell lennie ahelyett, hogy ő is
éppen úgy egrecíroztatná őt, mint mindenki más.
Jordan leült Peter mellé. – Figyelj ide – mondta halkan. – Ne csinálj ilyet
többé. Ha valaki kapcsolatba akar veled lépni, akkor el kell mondanod
nekem. Viszonzásképpen gyakrabban jövök majd, rendben?
Peter vállvonással nyugtázta a megállapodást. Egy hosszú pillanatig
némán ültek egymás mellett, és nem tudták, mi legyen a következő lépés.
Akkor most mi van? – kérdezte Peter. – Megint Joey-ról kell beszélnem,
vagy felkészülünk arra a pszichiátriai vizsgálatra?
–

Jordan habozott egy kicsit. Csak azért jött most, hogy ízekre szedje
Petert amiatt, hogy szóba állt egy újságíróval, különben nem jött volna
egyáltalán. Hát igen, most újból kikérdezhetné Petert a gyerekkoráról vagy
az iskolai éveiről, a kínzatásairól, de valahogy ez nem tűnt helyénvalónak. –
Tanácsra volna szükségem – kezdte. – A feleségem vett nekem egy játékot
tavaly karácsonyra, valami Lopakodó ügynökök, vagy mi… Az igazság az,
hogy nem jutottam túl az első szinten, mert mindig letarolnak.
Peter oldalvást sandított feléje. – Droidként vagy Testőrként jelentkezett
be?
Ki a fene tudja? – gondolta Jordan. Még ki sem vette a CD-t a tokjából.
– Droidként, és tegezzél nyugodtan.
–

Akkor ez volt az első hiba. Először is be kell jelentkezned a légióba,
aztán onnan kiválasztást nyerned a küldetésre. Úgy kell tovább haladni,
hogy először a tanulási fázisba mész, és nem a harcolósba. Érthető?
–

Jordan lepillantott az asztalra, a nyitott újságra. Az ügy sokkal nehezebbé
vált ezzel a cikkel, de lehet, hogy annyi előnye származik belőle, hogy
mostantól fogva könnyebb lesz kapcsolatot tartania az ügyfelével. – Igen,
most már kezdem kapiskálni – mondta Jordan.

Ez nem fog magának tetszeni – jegyezte meg Eleanor, és átnyújtott egy
dokumentumot Alexnek.
–

– Miért

nem?

Ez egy indítvány arra vonatkozóan, hogy adja vissza a Houghton-ügyet.
A vád ragaszkodik a meghallgatásához.
–

A meghallgatás azt jelenti, hogy a média jelen lesz, a sérült áldozatok ott
lesznek a családjukkal együtt. Alexet kiteszik a nyilvánosság vizslató
tekintetének, mielőtt folytathatnák a tárgyalást. –Nos, nem kapja meg, amit
akar – mondta Alex visszautasítóan.
A titkárnő habozott, majd ezt mondta: – Én ezt kétszer is meggondolnám
a maga helyében.
Alex ránézett. – Elmehet.
Amikor Eleanor becsukta maga mögött az ajtót, Alex behunyta a szemét.
Nem tudta, mitévő legyen. Igaz, hogy a vádemelés során feldúltabb volt,
mint várta. Az is igaz, hogy a távolság közte és Josie között pontosan annyi,
amekkora az ő szerepe bíróként ebben az ügyben. Mégis – amiatt, hogy
Alex elhamarkodottan feltételezte, hogy gáncstalan bíró lesz ebben az
ügyben, belemanőverezte magát a 22-es csapdájába. Egy dolog, ha
lemondott volna a tárgyalás megkezdése előtt. De ha most lép vissza, akkor
a legjobb esetben is gyávának látszik, rossz esetben pedig határozatlannak.
Egyik variáció se lenne túl kedvező további karrierjére nézve.
Ha viszont nem enged Diana Leven kérésének a meghallgatást illetően,
akkor úgy fog tűnni, takargatnivalója van. Jobb, ha hagyja, hogy
megfogalmazzák az álláspontjukat, és aztán nagyot alakít. Alex lenyomta a
házitelefon gombját. – Eleanor… – szólt bele a kagylóba. – Szervezze meg.
Beletúrt a hajába, aztán lesimította a frizuráját. Cigarettára volt szüksége.
Átkutatta a fiókjait, de csak egy üres dobozt talált. –A francba – mormolta,
aztán eszébe jutott, hogy a kocsija hátsó csomagtartójában van egy
dobozzal vésztartaléknak. Felkapta a kulcsát, és kiment a szobából.
Lesietett a hátsó lépcsőn a parkoló felé.
Sebtében kivágta a tűzvédelmi ajtót, és rémülten konstatálta, hogy a
vaslemez emberbe ütközött. – Ó, te jó ég – kiáltott fel, és a férfi felé nyúlt
segítőkészen, aki kétrét görnyedt a fájdalomtól. – Nem esett baja?

Patrick Ducharme felegyenesedett, és kicsit eltorzult az arca. – Bírónő –
szólalt meg. – Hát nem összefutottunk? Szó szerint…
Alex összevonta a szemöldökét. – Nem kéne a vészkijáratnál ácsorognia.
– Magának

meg nem kéne a vészkijáratot használnia. Szóval, ma hol a baj?
– kérdezte Patrick, és közben egy arrébb sétáló rendőr felé bólintott, aki
éppen beszállni készült a járőrkocsiba.
Alex hátralépett egyet, és összefonta a karját. – Azt hiszem, már
megbeszéltük, hogy… Szóval már megbeszéltük.
Nem gondoltam, hogy az ügyről beszélünk, hacsak nem értettem félre
valami képes beszédet… Másodszor úgy látom, a helyzete ingatag ebben az
ügyben, legalábbis ha az ember hihet a Sterling News mai vezércikkének.
–

– Rólam

szól a vezércikk? – hüledezett Alex. – És mi van benne?

Hát, elmondanám, de az, ugye, azt jelentené, hogy az ügyről beszélünk,
nem? – Patrick mosolyogva sarkon fordult, s elindult.
–

Várjon – szólt utána Alex, mire a nyomozó megfordult. Alex gyorsan
körbepillantott, látja-e őket valaki. – Kérdezhetek valamit? Nem
hivatalosan…
–

A férfi lassan bólintott.
– Josie…

amikor beszélt vele legutóbb, hogy is mondjam… Minden oké volt

vele?
A férfi az épület téglafalának dőlt. – Maga bizonyára sokkal jobban ismeri
őt, mint én.
Nos, hát… bizonyára mondta Alex. – Arra gondoltam, talán mondott
magának – mint idegennek – valamit, amit nekem nem mondana. – Alex
lesütötte a szemét. – Néha úgy könnyebb…
–

Érezte magán a férfi kutató pillantását, de nem volt bátorsága a
nyomozóra nézni. – És én mondhatok valamit? Nem hivatalosan.
Alex bólintott.
Mielőtt idejöttem volna dolgozni, Maine államban volt egy esetem, ami
többet jelentett, mint egy szimpla eset, ha érti, mire gondolok…
–

Alex értette. Hirtelen kihallott a férfi hangjából valami olyan zöngét,
amelyet eddig soha: a szorongás felhangját, halkan ott rezgett a szavak
mögött, mint egy megpendített hangvilla. – Volt egy nő, aki akkor mindent
jelentett nekem, neki meg a kisfia jelentette a mindenséget. Amikor a
gyereknek baja történt, ahogy sose szabadna egyetlen gyereknek sem, én
megmozgattam a hegyeket is, hogy engem bízzanak meg az üggyel. Azt
hittem, nálam jobban ezt senki sem végezheti el, mert senkit sem izgat
jobban az eredmény, mint engem. – A férfi Alex szemébe nézett. –
Holtbiztos voltam benne, hogy a személyes érzelmeimet el tudom választani
a munkától.
Alex nagyot nyelt, mert kiszáradt a szája. – Sikerült…?
Nem. Mert ha az ember szeret valakit, akkor hiába igyekszik, a munka
többé nem csupán munka.
–

– Hanem…?

Patrick kis gondolkozás után felelt: – Hanem bosszú…

Egy reggel, amikor Lewis azt mondta Lacynek, bemegy Peterhez a
börtönbe, a nő fogta magát, beszállt a kocsijába, és követte a férjét.
Mindeddig titokban tartotta, hogy Petertől megtudta, a férje nem látogatja a
fiát. Egyre kevesebbet beszélt Lewisszal, nehogy egyszer, ha kinyitja a
száját, vihart zúdítson Peter apjára haragjában.
Lacy óvatos volt, és maguk közé engedett egy másik autót. Eszébe jutott,
hogy fiatalkorukban hasonlóképpen játszottak, amikor randiztak: vagy ő
követte Lewist haza, vagy a férfi őt. Közben a hátsó ablaktörlővel integettek
egymásnak, vagy morzejelek szerint villogtatták a fényszórójukat.
Lewis észak félé haladt, mintha a börtön irányába menne, és Lacy egy
pillanatra el is bizonytalanodott: vajon Peter hazudott volna neki, ki tudja,
miért? Ám ezt nem tartotta valószínűnek. De hát azt se hitte volna soha,
hogy ezt Lewis megteszi valaha…
Esni kezdett, ahogy a Lyme Centrum parkjához értek. Lewis indexelt, és
bement egy kis parkolóba. Egy bank volt itt, meg egy galéria és egy
virágbolt. Lacy nem állhatott be a férje mögé – Lewis azonnal kiszúrná –,

ezért inkább a szomszédos háztartási áruház elé gördült, és a sarkon
befordulva az épület takarásában állt meg.
Talán az automatából akar pénzt kivenni, gondolta Lacy. Kiszállt, és egy
olajtartály mögé bújva leste Lewist, aki bement a virágboltba. Öt perc múlva
egy rózsaszín rózsacsokorral a kezében lépett ki a férje az üzletből.
Lacynek elgyöngült a térde. A férjének viszonya van? Arra még nem
gondolt, hogy a dolgok még ennél is rosszabbra fordulhatnak, és kicsiny
családjuk még jobban atomjaira hullik.
Visszabotorkált a kocsijához, és nagy üggyel-bajjal igyekezett Lewis
nyomában maradni. Igaz, őt magát teljesen leköti – szinte már a mániája –
Peter ügye meg a tárgyalás. Talán tényleg hibás, hogy nem figyelt Lewisra,
amikor neki erre lett volna szüksége. De hát többé nem volt érdekes semmi,
amit a közgazdaságról, a tanulmányairól vagy a jelen eseményeiről
mondhatott ahhoz képest, hogy Peter a börtönben ül. De hát hogy éppen
Lewis…? Lacy mindig úgy gondolt kettejükre, hogy ő a szabadon lebegő
bója, Lewis pedig a horgony. Lám, a biztonság csak illúzió – mit számít,
hogy az ember lebeg a víz tetején, ha a kötélzet másik vége is elszabadult?
Lacy megtörölte szemét az ingujjával. Lewis persze megmagyarázná, hogy
csak szex, semmi komoly. Nem számít. Azt mondaná, hogy a gyásznak
sokféle formája létezik. Az emberek mindenfélét kipróbálnak, csak hogy
kitöltsék valamivel az űrt a szívükben.
Lewis megint indexelt, és befordult jobbra, a temető felé.
Lacy szíve még jobban összeszorult. Hát ez már morbid… Itt találkoznak?
A férje kiszállt. Ernyőt nem vitt, csak a virág volt a kezében. Az eső még
keményebben zuhogott, de Lacy eldöntötte, hogy most már a dolog végére
jár. Kissé lemaradva követte Lewist a temető új részébe, ahol a legfrissebb
sírok voltak. Itt még a sírköveket sem állították fel, a föld olyan volt, mint a
foltonfolt kézimunka: barna négyzetek tarkították a rövidre nyírt zöld gyepet.
Lewis letérdelt az első sírhelynél, és egy szál rózsát helyezett a földre.
Aztán ment a következőhöz, és ugyanezt csinálta újra meg újra. A haja
vizesen lógott a szemébe, és az inge teljesen átázott. Aztán elfogyott mind
a tíz rózsaszál.

Lacy akkor lépett oda hozzá, amikor Lewis a tizedik virágot tette le. –
Tudtam, hogy itt vagy – mondta a férfi anélkül, hogy megfordult volna.
Lacy alig tudott megszólalni. A tény, hogy Lewis nem csalta meg,
összevegyült a tudással, hogy mit művel mostanában. Lacy már nem tudta,
hogy erősebben sír, vagy csak az eső folyik még inkább az arcán. – Hogy
mersz idejönni – támadt a férjére –, amikor a saját fiadat nem látogatod
meg?
Lewis felemelte az arcát. – Tudod, mi a káoszelmélet?
– Leszarom

a káoszelméletet, Lewis! Engem Peter érdekel. Nem úgy, mint

téged, aki…
Azt mondják – folytatta Lewis –, hogy csak az időben bekövetkező
utolsó pillanat előzményeiről tudunk pontosat mondani, de mindaz, ami
ahhoz a pillanathoz vezetett, események egész láncolatát alkothatja, és
jöhet bárhonnan. Mondjuk egy gyerek a sziklára lép a tengerparton, és
valahol, a világ másik felén ebből szökőár keletkezik. – Lewis felállt, kezét
zsebre dugta. – Elvittem őt vadászni, Lacy. Én mondtam, hogy sportoljon
mindenáron, és ne hagyja abba, még ha nem szereti is. Ezerféle dolgot
mondtam neki. Mi van, ha valami ezek közül vitte rá Petert, hogy azt tegye,
amit tett?
–

Lewis fájdalmában kétrét görnyedt, úgy zokogott. Lacy lehajolt hozzá,
közben az eső verte a vállát, a hátát.
– Megtettünk

mindent, amit tudtunk – mondta.

Ez nem volt elég. – Lewis a sírok felé kapta a fejét. – Nézz arra. Nézd
csak meg jól…
–

Lacy megtette. A szakadó esőben, fejére-testére tapadó hajjal és ruhában
végignézett a friss sírhalmokon, és maga előtt látta a gyerekek arcát, akik
még élnének, ha az ő fia sose született volna meg.
Lacy a hasára szorította a kezét, mert a fájdalom úgy hasította ketté, mint
a bűvész asszisztensét a kard. Csakhogy ő már sohasem lesz ép és egész…
Az egyik fia kábszerezett, a másik meg gyilkos. Rossz szülei voltak ők
Lewisszal a két fiuknak? Vagy nem is lett volna szabad soha szülővé válniuk?

A gyerekek sose maguktól követnek el hibákat. Ők csak beleesnek a
szakadékba, amelyhez saját szüleik vezetik el őket. Ő és Lewis váltig hitték,
hogy jó irányba mennek, pedig néha meg kellett volna állniuk, és
megkérdezni a helyes útirányt. Akkor talán nem kellett volna látniuk, ahogy
Joey és Peter megteszi azt a legutolsó, tragikus lépést a zuhanás előtt.
Lacynek eszébe jutott, hogy Joey jó jegyeivel hozakodott elő Peter előtt.
Hogy azt mondta Peternek, azért kéne a focival próbálkoznia, mert az Joeynak mennyi örömet szerzett… Az elfogadás első terepe a családi otthon, de
az intoleranciáé is. Mire Petert kiközösítették az iskolában, addigra már
feltehetően jó ideje kitaszítottnak érezhette magát a saját családjában is.
Lacy összeszorította csukott szemét. Most már élete végéig Peter
Houghton anyjaként fogják emlegetni őt. Ez a lehetőség egykoron lázba
hozta volna – lám, vigyázni kell arra, melyik vágyát mondja ki hangosan az
ember… Ha annak a fényében szeretnénk sütkérezni, amit a gyerekünk tud,
akkor a felelősséget is el kell fogadnunk: jót kell állnunk a gyerekért akkor is,
ha rosszat cselekszik. Lacy számára ez annyit jelentett, hogy az áldozatok
körüli sertepertélés helyett neki és Lewisnak inkább otthon kéne kezdeni
valamit – Peterrel.
– Szüksége

van ránk – mondta Lacy. – Jobban, mint valaha.

Lewis megrázta a fejét. – Nem tudok bemenni Peterhez.
Lacy elhúzódott tőle. – Miért nem?
Mert még mostanában is mindennap arra a részeg alakra gondolok, aki
belehajtott Joey kocsijába. Eszembe jut, hányszor kívántam, hogy bárcsak ő
halt volna meg Joey helyett. Mert megérdemelte volna. És ezeknek a
kölyköknek a szülei ugyanezt gondolják rólunk – válaszolta Lewis. – És én
isten bizony egyiket sem vádolom ezért, Lacy.
–

Lacy reszketve hátrált. Lewis összegyűrte a papírt, amiben a virág volt, és
a zsebébe gyűrte. Az eső függönyként hullott közéjük, szinte nem is látták
tisztán egymást.

Jordan egy pizzériában, a börtön tőszomszédságában várt King Wah-ra. A
pszichiáter Peterhez ment beszélgetni. Már tíz percet késett, és Jordan nem
tudta, hogy ez mit jelent – jót, vagy rosszat.

King egy szélrohammal együtt viharzott be a helyiségbe, ballonkabátját
csapdosta a légörvény. Becsúszott Jordan mellé a box-ba, és felkapott az
ügyvéd tányérjáról egy szelet pizzát. – Mehet a dolog, meg tudod csinálni –
jelentette ki, és beleharapott a pizzába. – Pszichológiai értelemben nincs
nagy különbség egy állandóan terrorizált gyerek és egy megfélemlített,
bántalmazott nő között. Mindkét eset mélyén a PTSD, a poszt-traumás
stresszbetegség áll – a pizzahéjat visszatette Jordan tányérjára. – Tudod,
mit mondott nekem Peter?
Jordan egy kicsit gondolkozott. – Hogy tiszta szívás a börtönben lenni?
Ugyan, ezt halljuk minden rab szájából. Peter azt mondta nekem, hogy
inkább meghalt volna, semhogy még egy napot eltöltsön úgy, hogy arra vár,
megint mi fogja érni az iskolában. Kinek a szövegére ismersz rá?
–

Katie Riccobonóéra – felelte Jordan. – Miután eldöntötte, hogy
megoperálja a férje szívét a konyhakéssel.
–

– És

ez a Katie Riccobono – tette hozzá King – a „megvert nő” szindróma
legismertebb reklámarca.
Tehát Peter lesz a terrorizált gyerek szindróma első számú
megtestesítője – szögezte le Jordan. – Most őszintén, King, mondd meg
nekem, van olyan esküdtszék a világon, amely bevesz egy olyan szindrómát,
amely még nem létezik?
–

– Az

esküdtszéket nem a megvert nők kasztjából töltik fel általában, de azt
tudjuk, hogy esküdtszék mentett már fel ilyen nőket. Másrészt pedig az
esküdtek mindegyike járt középiskolába valahol. King az ügyvéd kólájáért
nyúlt, és ivott belőle egy kortyot. – Tudod, hogy egyetlen gyerekkori
agressziós eset okozhat akkora traumát, mint a nemi erőszak?
– Te

most viccelsz…

Gondolkodjál! A közös a kettőben a megaláztatás. Mi a legerőteljesebb
emléked a középiskolából?
–

Jordan egy kicsit elgondolkodott, mert semmi nem ugrott be, legkevésbé
sem valami drámai. Aztán vigyorogni kezdett. – Tornaórán voltunk, és
felmérték az edzettségünket. A teszt egyik része azt volt, hogy fel kellett
másznunk a kötélen. Akkoriban nem voltam ilyen masszív, mint most…
– Naná

– horkantott fel King.

Úgyhogy nagyon aggasztott, hogy nem fogok tudni felmenni rajta
egészen a mennyezetig. Aztán kiderült, hogy a lemászás volt a
problémásabb, mert ahogy felfelé kúsztam, lábam között a kötéllel, nos,
akkora erekcióm lett, hogy…
–

Nahát, helyben vagyunk – állapította meg King. – Kérdezz meg tíz
embert, és a fele semmire sem fog emlékezni, annyira kizárják az egészet a
tudatukból. A másik fele valami fájdalmas vagy nagyon szégyenletes dolgot
fog felhozni. Ami az agyukba ragadt kitörölhetetlenül.
–

– Ez

nagyon hervasztó – jelentette ki Jordan.

Nos, legtöbbünk felnő, és rájön, hogy az élet nagy körforgásában ezek
az apróságok eltörpülnek.
–

– És

akik nem jönnek rá?

King Jordanre pillantott. – Azokból lesznek a Peterek.

Alex azért nyúlt Josie szekrényébe, mert Josie nem adta vissza neki a
kölcsönkért fekete szoknyát, pedig most szüksége van rá. A korábbi
főnökével, Whit Hobarttal megy ma vacsorázni, aki a kirendelt védői osztály
éléről ment nyugdíjba. Alexnek tanácsra volt szüksége a mai meghallgatást
követően, amelyen a vád benyújtotta kérvényét, hogy ő mint bíró lépjen
vissza a Houghton-ügyben.
Alex megtalálta a szoknyát, de mást is talált. Egy dobozt tele kincsekkel.
Leült a földre, ölbe vette a kacatos ládikót. Josie régi táncruhájának rojtjai
selymesen hullottak a tenyerébe – hat- vagy hétévesen tanult jazzbalettet.
Alatta egy tigrisjelmez lapult, amelyet Josie egyszer Halloweenkor viselt,
aztán megtartotta, hátha jó lesz később jelmezbálra. Ez volt Alex első és
utolsó kísérletezése a varrással… Félig volt kész a tigrisruha, mikor feladta a
varrást, és inkább a ragasztópisztolyhoz, folyamodott. Alex abban az évben
úgy tervezte, elkíséri Josie-t a becsöngetős-lejmolós túrára, de az egyik
ügyfelét éppen akkor újfent letartóztatták, és mint kirendelt védőjének be
kellett mennie hozzá. Josie a szomszéddal és annak gyerekeivel ment aznap
rémisztgetni. Amikor éjjel hazaért, Josie ágyán egy halom cukrot talált
kiborítva. Elveheted a felét, mondta neki a lánya, úgyis kimaradtál a
mókából.

Alex átlapozta az atlaszt, amit Josie az első évben készített – kiszínezte
az összes kontinenst, aztán le is fóliázta a lapokat. Elolvasgatta az
ellenőrzőkönyveit. Josie hajgumija is a kezébe akadt; felhúzta a csuklójára. A
doboz aljában volt egy cédula, rajta kislányos, nagy kerek betűkkel: Drága
Mami, nagyon szeretlek!
Alex átfuttatta ujjait a betűkön. Vajon miért tartotta Josie magánál? Miért
nem adta át annak, akinek szánta? Talán várt vele, aztán elfelejtette? Vagy
megharagudott az anyjára valamiért, és eldöntötte, hogy nem is adja oda?
Alex felállt, aztán óvatosan visszahelyezte a dobozt oda, ahonnan kivette.
A fekete szoknyát a karjára simította, és elindult a saját hálószobája felé. A
legtöbb szülő, gondolta, azért kutat a gyereke holmijában, mert óvszerre
vagy kábszerre vadászva próbálja rajtakapni valamin. Alex esetében ez nem
így volt. Neki ez arra volt jó, hogy hozzájusson ahhoz, amit korábban
elmulasztott.

Az agglegénység szomorú velejárója volt Patrick számára, hogy nem adott
ürügyet az otthoni főzés macerás tevékenységére. Az étkezéseit általában a
mosogató fölött állva bonyolította, de hát nem is lett volna túl sok értelme
tucatnyi edényt bepiszkítani, és friss alapanyagok után rohangálni. Úgyse
lett volna értelme, hogy önmagának gratuláljon a zseniális recept
előbányászásáért…
Ehelyett inkább szinte tudományos alapokon racionalizálta az étkezést: a
hétfő volt a pizza napja. Kedden a Subway-be nézett be. Szerdán kínait
evett; csütörtökön pedig levest. Pénteken egy hamburgert kapott be a
bárban, és legurított mellé egy sört is, mielőtt hazafelé indult volna.
Hétvégén pedig elpusztította a maradékokat, amiből mindig bőségesen
akadt. Néha tényleg magányos rendelést bonyolított (van-e szomorúbb név
egy kajának, mint a „Puputál egy személyre”?), általában azonban a
kajahajsza közben barátokat is szerzett. Saltől a pizzázóban ingyen
fokhagymás kenyeret kapott, mert törzsvendégnek számított. A subway-s
fickó, akinek Patrick nem tudta a nevét, mindig vigyorogva emelte Patrickre
a mutatóujját,
és beordított
a konyhába:
–
Nagyolaszpulykássajtosolívásextrasavanyúsóésbors! – Ez volt náluk az egyéni, rituális
kézfogás verbális megfelelője.

Szerda lévén most éppen a kínai Aranysárkányban várta az ételes
csomagját. Nézte, ahogy May bekacsázik a konyhába a rendelésével (sose
értette, hol a csudába vesznek ekkora wokot…), aztán a bárpult fölötti
televízióra emelte a pillantását. Mindjárt kezdődik a Sox meccse. Egy nő
üldögélt a pultnál egyedül, és a szalvétája szélét tépkedte az italára várva.
Háttal ült Patricknek, de mivel Patrick nyomozó volt, bizonyos dolgokat
azonnal látott így hátulról is. Például azt, hogy iszonyú jó segge van a
csajnak. Ha azt a könyvtárnős kontyát leengedné, hogy szabadon
hullámozzon a haja a válla körül… Patrick elnézte a koreai pultost, Spike-ot,
aki éppen egy üveg Pinot Noirt bontott fel. Patrick ezt az információt is
rögzítette – a nőnek van ízlése, és nem akárki. Az afféle kis hercig
ernyőcskével felszerelt szivárványos koktél szóba se jöhet nála…
A nő mellé lépett, és átadott Spike-nak egy húszdollárost. – Én állom… –
mondta.
A nő feléje fordult, és Patrick lába a földbe gyökerezett. A másodperc
töredékéig nem értette, hogy kerül Cormier bírónő feje ennek a rejtélyes
nőnek a testére.
Eszébe villant a régi emlék, amikor még középiskolában meglátta az egyik
barátja mamáját a parkolóban, jó messziről, s rutinszerűen méregette, mint
az aznapra szóba jövő szexis csajt, mígnem ráébredt, hogy ki is az
valójában. A bírónő kikapta Spike kezéből a húszast, és visszaadta
Patricknek. – Nem fizethet nekem italt – mondta, és előhalászta a tárcáját.
Patrick leült mellé. – Nos, akkor fizessen egyet maga nekem!
Nem hinném, hogy megteszem – a nő körbepillantott a vendéglőben. –
És nem gondolom, hogy jó volna, ha bárki meglátná, hogy beszélgetünk.
–

A legbeszédesebb tanú az a néhány aranyhal ott, a kassza melletti kis
tóban – felelte Patrick. – Szerintem biztonságban van. És csak
beszélgetünk, de nem az ügyről. Talán még emlékszik, hogyan kell
beszélgetni valakivel a tárgyalótermen kívül, vagy nem?
–

Alex felkapta a poharát. – Mit csinál itt egyébként?
Patrick lehalkította a hangját. – Drogosokra csapok le a kínai maffián
belül. Cukroszsákokban csempészik be a nyers ópiumot.
A bírónő szeme elkerekedett. – Tényleg?

Dehogyis. Csak nem gondolja, hogy elmondanám, ha így volna? –
mosolygott Patrick. – A rendelésemre várok. És maga?
–

– Én

meg valakire várok.

Patrick csak most jött rá, hogy élvezi a nő társaságát. Szórakoztatónak
találta ingerkedni vele, ami, valljuk be, nem volt nehéz. Cormier bírónő a
Nagy Ózra emlékeztette: nagy hókuszpókusz meg csinnadratta van
körülötte, de valójában csak egy normális nő.
Akinek történetesen jó segge van.
Patrick érezte, hogy kimelegszik az arca. – Boldog család… – jegyezte
meg.
– Tessék?

Ezt rendeltem… Csak segíteni próbálok, hogy belejöjjön a hétköznapi
csevegésbe.
–

Hogyhogy csak egyet rendel? Senki nem megy be azért egy kínai
vendéglőbe, hogy egyetlen fogással távozzon.
–

Hát nem mindenki tart otthon fejlődésben lévő gyermeket. Alex
végighúzta a mutatóujját a pohár szélén. – Magának nincs egy se?
–

– Sose
– És

nősültem meg.

miért nem?

Patrick halvány mosollyal megcsóválta a fejét. – Ebbe most nem mennék
bele.
– Tyűha…

– mondta a bírónő. – Az a nő jól elbánt magával.

– Patricknek

leesett az álla. Tényleg ennyire lerí róla…?

Képzelje, ha nem járt volna mindenféle nyomozótanodába… – nevetett
Alex. – De ez végtére is afféle női megérzés…
–

Na ja, egyből aranyérmes rendőr lehetne… – Patrick a nő gyűrű nélküli
kezére pillantott. – És maga miért nem ment férjhez?
–

– Ebbe

inkább nem mennék bele – ismételte Alex Patrick szavait.

Egy darabig némán iszogatta a bort, Patrick pedig a pulton dobolt. – Már
férjnél volt… – vallotta be Alexnek.
A bírónő lerakta üres poharát. – Neki meg felesége volt válaszolta.
Patrick feléje fordult, és Alex állta a pillantását.
Szeme színe az esti szürkületet idézte, mikor a tél ezüstjébe hajlik. Amikor
várható, hogy hamarosan villámok cikáznak az égen.
Patrick ezt még sohasem vette észre, és arra is rájött, hogy miért.
– Nincs
– Csak

magán a szemüveg.
munka közben viselem, olvasáshoz kell.

És amikor találkozunk, rendszerint dolgozik, gondolta Patrick.
Ezért nem vette eddig észre, hogy milyen vonzó Alex Cormier: eddig csak
állig gombolt, merev bírói üzemmódban látta. Nem pedig egy bárpult fölé
görnyedve, mint egy üvegházi orchidea. Vagy mint… egy ember.
Alex! – hangzott hirtelen a hátuk mögül. A pasas jóvágású volt, jó
öltönyben, jó cipőben, és éppen annyira őszült, hogy tekintélyesnek hasson.
Lerítt róla, hogy ügyvéd. Nyilván gazdag, és elvált már – az a fajta fickó, aki
szeretkezés előtt fél éjszaka a büntető törvénykönyvről értekezik. Aki utána
viszont féloldalra fordul az ágyban, a saját térfelén ahelyett, hogy szorosan
tartaná a karjaiban a nőjét még azután is, hogy elaludtak.
–

Jesszusom, gondolta Patrick, és lenézett a földre. Ez meg honnan a
csudából került ide?
De hát végtére is mit számít, hogy kivel randizik Cormier bírónő, még
akkor is, ha a pasas gyakorlatilag az apja lehetne?
Whit – szólalt meg Alex. – Úgy örülök, hogy látlak! – Arcon csókolta a
férfit, és még mindig Whit kezét fogva Patrick felé fordult. – Whit, hadd
mutassam be neked Patrick Ducharme nyomozót. Patrick, ő Whit Hobart.
–

A férfi kézfogása kellemesen erős volt, ez még jobban irritálta Patricket.
Várta, hogy mit mond még róla a bírónő, hiszen ő sem nem régi barát, sem
nem alkalmi ismeretség a bárpult mellől. Még azt sem mondhatja, hogy
mindketten a Houghton-ügyön dolgoznak, mert hiszen ebben az esetben
nem is állhatnának szóba egymással.

Igen, éppen ezt próbálta vele megértetni a bírónő mindvégig.
May előkerült a konyhából a gondosan lezárt papírzacskóval. – Itt a
vacsid, Pat – mondta a lány. – Jössz a jövő héten is, ugye?
Patrick magán érezte a bírónő tekintetét. – Boldog család… – jegyezte
meg Alex, és halványan mosolygott hozzá, mintha engesztelné, de csak
picikét.
Örültem, hogy láttam, bírónő – mondta Patrick udvarias tónusban, majd
úgy meglökte a vendéglő ajtaját, hogy az a külső falnak vágódott. A kocsi
felé menet rájött, hogy már nem is éhes.
–

A késő esti helyi híradóban vezető helyen számoltak be a fellebbviteli
bíróságon lezajlott meghallgatásról, amit azért indítványoztak, hogy Cormier
bírónő lépjen vissza a jól ismert bűnügyben. Jordan és Selena egy-egy
csésze müzlit egyensúlyozott a hasán, miközben az ágyból nézték a tévét.
Éppen egy tolókocsiban ülő lány anyja zokogott bele a kamerába. – Senki
sem emeli fel a szavát a mi gyerekeink miatt – sírta az asszony. – Ha ezt az
ügyet elszúrják valami jogi balfogás miatt… Ezek a gyerekek nem bírnák még
egyszer elölről végigcsinálni az egész hercehurcát.
– Peter

sem – vélekedett Jordan.

Selena lerakta a kanalát. – Cormier akkor is elnökölni akar ebben az
ügyben, ha térden kell a pulpitusig csúsznia.
– Nos,

valószínűleg nem tudok neki szerezni senkit, aki közben eléterítené
a lovagi palástját…
Nézzük a dolgot a jó oldaláról! – indítványozta Selena. – Josie
tanúvallomásában semmi olyasmi sincs, ami árthatna Peternek, nemde?
–

Te jó ég, hogy mennyire igazad van – ült fel Jordan hirtelen, még a tejet
is kilöttyentette az edényből a takaróra. Lerakta a müzlit az éjjeliszekrényre.
– Hát ez isteni…
–

– Micsoda?
– Diana

nem idézteti be Josie-t tanúnak a vád részéről, mert a kislány nem
tud semmi olyat, amit ők használhatnának. Ettől viszont én még
beidéztethetem a védelem tanújának, nem?

– Viccelsz?!

A bírónő lányát akarod az esküdtszék elé citálni?

– Miért

ne? Valaha Peter jó barátja volt. És neki aztán nem volt sok, sőt…
Tehát abszolút jóhiszemű a dolog a részünkről.
– De

hát akkor is…

– Jaj,

hát persze hogy soha nem használnám fel őt, de erről a vádnak nem
kell tudnia – mosolygott Selenára. – És ami azt illeti… a bírónőnek sem kell
tudnia.
Selena is lerakta az edényét. – Ha Josie nevét felteszed a beidézendő
tanúk listájára, akkor… Akkor Cormiernek mindenképpen vissza kell lépnie.
– Pontosan,

de nem baj, megéri.

Selena Jordanhez hajolt, két tenyerébe fogta a férfi arcát, és egy csókot
nyomott az ajkára. – Szuper vagy.
– Mit

mondtál?

– Jól

hallottad.

Hát persze – vigyorgott Jordan. – De azért szívesen hallanám még
egyszer…
–

A takaró lecsúszott róluk, ahogy Jordan a karjába vette a feleségét. – Te
kis mohó, neked semmi sem elég – duruzsolta neki Selena.
– Ezért
– Hát

szerettél belém?

nem is a lovagias varázsodért, szívem – nevetett az asszony.

Jordan hosszan csókolni kezdte, s remélte, hogy Selena letesz róla, hogy
továbbra is az ő rovására tréfálkozzon, bár látszott, hogy nagy kedve lenne
hozzá. – Csináljunk még egy kisbabát – suttogta.
– De
– Hát

még szoptatom az elsőt!
akkor legalább gyakoroljuk, hogy kell csinálni…

Nincs még egy ilyen nő a földön, mint a felesége, gondolta Jordan. (Ezt
persze sosem mondaná ki előtte.) Selena olyan tökéletesen rá van
hangolódva, hogy az kész csoda – még a gondolataiban is olvas, mint egy

igazi látó, már ha ilyen van egyáltalán… Selena vállgödrébe fúrta az arcát –
ez volt a kedvenc helye a felesége testén. A bőre színe itt olyan volt, mint a
juharszirupé, de annál még sokkal édesebbnek érződött.
Jordan… – szólalt meg Selena. – Te aggódsz néha a gyermekeidért?
Úgy értem… amit csinálsz, meg amit látunk magunk körül…
–

Jordan a hátára gördült. – Hát, a pillanat varázsát ezzel megtörted, az
biztos…
– Komolyan

kérdezem.

Jordan felsóhajtott. – Persze, hogy szoktam ilyesmire gondolni. És igen,
aggódom Thomas miatt, és Sam miatt. Meg amiatt is, aki majd ezután jön
közénk… felkönyökölt, és Selena szemét kereste a félhomályban. – De
szerintem éppen ezért vannak ők nekünk.
– Hogy

érted ezt?

Jordan átpillantott a felesége válla fölött, ahol az éjjeliszekrényen zölden
pislogott az elektromos bébicsősz. – Talán egyszer majd ők lesznek azok,
akik megváltoztatják ezt a világot.

Whit nem sokat segített Alexnek a dilemmája megoldásában, mert az
addigra már meg volt oldva, amikor találkoztak. Arra szolgált a férfi jelenléte,
hogy gyógyír legyen Alex fájó sebeire, hogy megkapja tőle a visszaigazolást:
jól döntött. Lesz még nagy ügy az életedben, mondta neki Whit. Azt az időt
azonban, amikor Josie-val lehetsz, soha többé nem kapod vissza, ha most
elmulasztod.
Alex bement a bíróságra, a szobájába sietett, és tudta, hogy ez a dolog
könnyebbik vége. Elszakítani magát ettől a pertől, megírni a lemondó
nyilatkozatot – ez messze könnyebb volt, mint az, ami másnaptól vár majd
rá, amikor már nem lesz a Houghton-ügy bírája.
Amikor „csak” annyi lesz a dolga, hogy anya legyen. Eleanor nem volt
sehol, de a papírokat előkészítve Alex asztalán hagyta. A bírónő leült, és
átfutotta az iratokat.
Jordan McAfee, aki tegnap a száját se nyitotta ki a meghallgatáson, írásos
nyilatkozatban jelentette be, hogy Josie-t tanúként kívánja beidéztetni.

Alex gyomra megremegett, és olyan érzése támadt, amelynek még a nevét
sem tudta. Állati ösztönnek tűnt, és talán annak nyomán támadt fel benne,
hogy az általa szeretett személy, úgy érezte, csapdába került, túszul
ejtették.
Jordan fertelmes bűnt követett el: belerángatta az ügybe Josie-t. Alex
agya vadul járt, hogyan rúgathatná ki az ügyvédet, akár az ügyvédi
kamarából is. Még azt sem bánta volna, ha valami törvényen kívüli módszer
révén lakol meg McAfee, csak meglakoljon. Aztán hirtelen lecsillapodott,
mert rájött, hogy nem az ügyvéd az, aki után átmenne a fél világon, hanem
Josie. Őérte mindent megtenne, csak hogy ne érje több fájdalom.
Ráébredt, hogy még akár hálás is lehet az ügyvédnek, hogy ráébresztette:
mégiscsak megvan benne az az alapvető képesség, hogy jó anya legyen.
Leült a laptopja mellé, és írni kezdett. Aztán vadul kalapáló szívvel ment ki
a titkárságra, és átadta Eleanornak a papírt. Végül is nem csoda, ha az
embernek kalapál a szíve, ha le kell ugrania egy szikláról, nem?
– Hívja

fel Wagner bírót, legyen szíves – mondta a titkárnőnek.

Patricknek nem volt házkutatási parancsra szüksége, mégis, mikor
hallotta, hogy az egyik kollégája e célból a bíróságra akar menni, elvállalta a
dolgot. – Úgyis arra megyek – ajánlkozott. –Beugrom én helyetted.
Valójában egyáltalán nem volt arrafelé dolga, legalábbis a felajánlkozás
pillanatáig nem. És irgalmas szamaritánus sem volt, hogy csak úgy,
szívességből 40 mérföldet autókázzon. Egyetlen okból vállalkozott rá: jó
ürügy, hogy felkeresse Alex Cormiert.
Beparkolt a bírósági épület elé, és ahogy kiszállt, azonnal meglátta a
bírónő Hondáját. Ez jó jel volt, mert nem lehetett biztos benne, hogy Alex
aznap egyáltalán bement a bíróságra. Aztán kissé megriadt, amikor észlelte,
hogy valaki ül a Hondában – és az a valaki éppen a bírónő.
A nő meg sem mozdult, csak bámult kifelé a szélvédőn. Járt az ablaktörlő,
pedig nem esett az eső. Mintha észre sem venné, hogy sír…
Patricket megint elfogta az a rossz érzés a gyomra tájékán, ami általában
a tetthelyeken szokott nála jelentkezni a síró áldozatok láttán. Elkéstem,
gondolta. Megint…

Patrick egészen közel lépett, de a bírónő észre sem vette. Bekopogtatott
hát az ablakon, mire Alex ugrott egyet ültében, és gyorsan a szeméhez
kapta a kezét, hogy leplezze a könnyeit. Patrick mutatta, hogy Alex tekerje
le az ablakot. – Minden rendben? –kérdezte.
– Semmi
– Nem

bajom.

úgy néz ki…

– Akkor

ne nézzen – vágott vissza Alex.

Patrick a lehúzott ablaküveg szélébe akasztotta az ujjait. – Figyeljen ide,
nem akar beülni valahová beszélgetni? Meghívom egy kávéra.
– Nem

hívhat meg engem egy kávéra – mondta Alex egy sóhajjal.

– Hát

attól még ihatunk egyet. – Patrick felegyenesedett, és a kocsi másik
oldalához sétált. Kinyitotta az ajtót, és becsusszant Alex mellé, az
utasülésre.
– Szolgálatban
– Éppen

van, nemde? – figyelmeztette Alex.

az ebédszünetemet töltöm.

– Délelőtt

tízkor?

Patrick az indítókulcshoz nyúlt, amely a helyén fityegett, és elfordította. –
Menjen ki a parkolóból, és forduljon balra, oké?
– Mert

különben…?

Az ég szerelmére, miért akar olyasvalakivel vitatkozni, akinél pisztoly
van?
–

Alex egy hosszú pillanatig nézte a férfit. – Nos, nem hinném, hogy el tudna
rabolni kocsistul – jegyezte meg, de azért elindult az autóval, ahogy Patrick
utasította.
Majd emlékeztessen később, hogy el ne felejtsem letartóztatni magamat
– mondta Patrick.
–

Alexet arra nevelte az apja, hogy mindent teljes erőből, megalkuvás nélkül
csináljon. Ez a jelek szerint arra az esetre is vonatkozott, ha netántán a
legmélyebb mélységekbe zuhanna. Miért is ne mondhatna le élete

legnagyobb büntetőperéről? Miért ne kérhetne fizetés nélküli szabadságot,
és miért ne mehetne kávézni egy detektívvel, aki éppen ezen az ügyön
dolgozik? És mindezt egyetlen mozdulattal?
És egyébként is, ha most nem menne Patrick Ducharme-mal sehová,
akkor sose tudná meg, hogy az Aranysárkány kínai vendéglő minden reggel
10 órakor nyit.
És ha most nem lenne itt Patrickkel, akkor mehetne haza, hogy elölről
kezdje az életét.
Az étteremben mindenki ismerősként üdvözölte a nyomozót, aki a világ
legtermészetesebb módján masírozott be a konyhába, hogy hozzon Alexnek
egy csésze kávét. – Amit az imént látott… – kezdte Alex kissé zavartan. –
Ugye, nem…
– Ne

mondjam el senkinek, hogy egy kicsit kiborult?

Alex a bögréjébe nézett, és fogalma sem volt, hogyan reagáljon. Az
élettapasztalata eddig mindig azt tanította neki, ne mutasson gyengeséget
senki előtt, mert azt rögtön kihasználják ellene. – Néha nehéz bírónak lenni.
Az emberek elvárják, hogy mindig a posztjához méltóan viselkedjen még
akkor is, ha mondjuk influenzás, és semmi másra nem vágyik, csak hogy
magzati pózba gömbölyödve heverjen, és nyugodtan meghalhasson. Vagy
hogy káromkodhasson egy jót, ha a pénztáros szándékosan átvágja a
visszaadáskor. De nem, nem lehet hibázni…
Megőrzöm a titkát – mondta Patrick. – Senkinek nem fogom elpletykálni
a bűnüldöző hatóságoknál, hogy magának is vannak emberi érzelmei.
–

Alex ivott egy kortyot a kávéból, és körbepillantott a cukros és édesítős
zacskókat kínáló tálka után. – Édeske…?
Patrick összefonta a karját, és a bárpultra dőlve Alexhez hajolt: –
Kedveském..? – A bírónő arckifejezését látva nevetni kezdett, aztán
átnyújtotta neki a tálat. – Szóval, ne vegye a szívére, nem nagy dolog.
Mindannyiunknak vannak rossz napjai ebben a szakmában.
– Miért,

talán maga bőgve szokott ülni a kocsijában?

Mostanában nem, de arról vagyok híres, hogy frusztráltabb napjaimon
felborogatom a bizonyítékos szekrényeket, ha rám jön a hoppáré. – Patrick
tejet töltött a kis kancsóba. – Tudja, nem zárja ki a két dolog egymást…
–

– Melyik
–A

két dolog?

bírói hivatás és az emberi viselkedés.

Alex tejet töltött a bögréjébe. – Közölje ezt mindazokkal, akik azt hörgik,
hogy lépjek vissza ebben az ügyben.
Nem most értünk ahhoz a részhez, amiről már nem cseveghetünk?
Merthogy az ügyet érinti?
–

De igen – mondta Alex. – Csakhogy már nincs közöm az ügyhöz.
Holnaptól kezdve nyilvános is lesz, hogy visszaléptem.
–

Patrick nagyot nézett, és elkomolyodott. – Ezért volt olyan ideges?
Nem. Már eldöntöttem a dolgot egy ideje, de aztán megtudtam, hogy
Josie-t tanúnak akarja beidéztetni a védelem.
–

De miért? – kérdezte Patrick. – Hiszen még mindig nem emlékszik
semmire. Akkor meg mi érdekeset mondhat?
–

Fogalmam sincs – Alex Patrickre pillantott. – De mi van, ha ez miattam
történik? Mert hogy az ügyvéd éppen azt akarta elérni, hogy visszalépjek?
Először ugyanis túl makacs voltam, és nem tettem meg, pedig ezt kérték. –
Nagy szégyenkezésére megint kicsordultak a könnyei. Gyorsan lenézett
maga elé, hátha Patrick nem veszi észre. – És mi lesz, ha tényleg ki kell
állnia a tárgyalóteremben mindenki elé, és gondolatban újra átélnie azt a
napot? – Patrick átnyújtott neki egy vastag szalvétát, s Alex megtörölte a
szemét. – Elnézést, nem szoktam így viselkedni.
–

Minden anyának joga van hisztizni is akár, ha tudja, hogy a lánya meg is
halhatott volna – felelte Patrick. – Figyeljen ide. Én már kétszer beszéltem
Josie-val. Már visszafelé is el tudnám mondani a tanúvallomását. Nem
számít, hogy McAfee odacitálja a tanúk padjára. Josie semmi olyasmit nem
mondhat, amivel árthat saját magának. Az egészben annyi jó is van, hogy
magának most már nem kell amiatt aggódnia, hogyan legyen egyszerre bíró
és anya. Josie most sokkal inkább igényel egy jó anyát, mint egy jó bírónőt.
–

– Milyen

szégyen, hogy velem kell beérnie…

– Ugyan

már…

Pedig így van. Az én egész életem Josie-val nem a kötődésről, hanem a
kötelékek szétszaggatásáról szól.
–

– Nos,

ez mégiscsak azt jelenti – mutatott rá Patrick –, hogy valaha voltak
kötődések.
De már olyan régen voltak, hogy egyikünk sem igazán emlékszik rá.
Maga sokkal jobban szót értett Josie-val, mint én mostanában. – Alex
megint a bögréjébe bámult. – Bármit mondok Josie-nak, valahogy balul sül
el. Úgy néz rám, mintha a Marsról jöttem volna. Mintha semmi jogom sem
lenne jó szülőként viselkedni, mert korábban nem viselkedtem úgy.
–

– És

miért nem?

– Mert
– Sok

dolgoztam – felelte Alex. – Méghozzá keményen.
szülő dolgozik keményen…

– De

én jó bíró vagyok. Anyának meg csapnivaló… – Alex a szája elé kapta
a kezét, amikor rájött, hogy mit mondott, de már késő volt, kimondta az
igazságot: mérgező felhőként bodorodott körülötte. Elment a józan esze,
hogy olyasmit vall be egy idegen előtt, amit eddig még önmaga előtt is
titkolni igyekezett? Akár célkeresztet is rajzolhatna ennyi erővel saját magára
– ide lőjetek…!
Talán úgy kéne beszélgetnie Josie-val is, mint azokkal, akik a bíróságon
kerülnek maga elé – javasolta Patrick.
–

Josie nagyon utálja, amikor otthon is eljátszom a jogászt. Mellesleg én
nem sokat beszélek a bíróságon. Inkább csak másokat hallgatok.
–

– Hát,

tisztelt bírónő, talán az is használna… – felelte Patrick.

Amikor Josie kicsi volt, Alex egyszer éppen annyi időre engedte ki a
látóteréből, hogy Josie elkezdett felmászni egy kisszékre. A szoba túlsó
feléből Alex rémülten figyelte, mikor billen fel az ülőke a gyerek
pehelysúlyától. Már nem érhetett oda időben, hogy elkapja Josie-t, ha
zuhanni kezd, és kiáltani sem mert, nehogy éppen attól essen le ijedtében.
Ezért csak állt megkövülten, és várta, hogy bekövetkezzék a baleset.
Ehelyett azonban Josie lassan felnyomakodott a támlátlan kisszék
tetejére, fölállt rá, és végre elérte a villanykapcsolót, amit annyira szeretett
volna. Alex azt is végignézte, ahogy a lánya boldog mosollyal az arcán

kattintgatja a villanyt le és föl – örült, hogy ő változtatja meg a környező
világot.
Miután nem vagyunk a bíróságon – mondta Alex kissé zavartan –,
szeretném, ha Alexnek szólítana.
–

Patrick mosolygott. – Maga meg
Kamehameha királyi őfőméltóságának.

nyugodtan

szólítson

engem

Alex nem bírta visszafogni magát, és felkacagott.
De ha ez túl bonyolult, akkor a Patrick is megteszi. Felkapta a
kávéskancsót, és megint telitöltötte Alex bögréjét. – Korlátlan utántöltés
ingyen…
–

Alex figyelte, ahogy Patrick pontosan annyi cukrot és tejet tesz a
kávéjához, amennyit az előbb ő maga tett bele. Nemhiába detektív… Abból
áll a munkája, hogy figyeljen a részletekre. Alex azonban arra gondolt, hogy
talán nem csak ez teszi, hogy Patrick olyan jó a munkájában. Hanem az,
hogy noha hatalmában állna használni az erejét, mint más rendőr, ő nem
teszi – inkább kedvességgel veszi le a lábáról az embereket.
Ami, mint Alex jól tudta, gyakran sokkal halálosabb fegyver tud lenni.

Ezt a talentumát ugyan nem vette soha bele semmilyen önéletrajzába, de
tény, hogy Jordan szinte a parkett ördögévé vált, különösen, ha a Wiggles
zenéje szólt. Kedvenc dala a készletből a Forró krumpli volt, de Samet
leginkább a Gyümölcssaláta című ajzotta fel. Jordan becsúsztatta a DVD t a
résbe, mert Selena éppen odafent fürdött, aki nem szerette, ha Jordan
kitette a média áldásainak a gyermekét. Nem az a fajta anya volt, aki az
asztal körül kergette volna a kölykét, hogy az tudjon helyesírni, még mielőtt
a nevét le tudná írni rendesen. Selena mindig valami olyasmire akarta rávenni
Jordant gyereknevelés címén, mint, mondjuk, egy kis Shakespearememoriter, vagy mondjuk, legalább másodfokú egyenletmegoldás… Jordan
viszont úgy gondolta, hagyjuk dolgozni a televíziót is, csak tegye meg az is a
magáét az agy kötelező szétdarabolásának nagyigényű munkájában…
Legalább annyi ideig hagyjuk, hogy el lehessen járni mellette egy jóízű,
bolondozós kis tangót.

A babák testsúlya mindig ideálisnak mondható, és ezt onnan tudjuk, hogy
ha lerakjuk őket a vállunkról, valami hiány keletkezik a nyomukban. –
Gyümisali, nyami-nyami! – búgta Jordan Samnek, és addig pörgött-forgott,
míg Sam végül kinyitotta a szájacskáját, hogy előgurgulázzon belőle egy kis
kacaj.
Megszólalt az ajtócsengő, és Jordan apró táncpartnerével együtt
sasszézott az ajtóhoz, a négy énekes háttérvokáljának kíséretében nyitotta
ki. – Legyen akkor egy jó kis gyümisali ma a nyami… – harsogta, aztán
meglátta, ki áll odakint. – Bírónő…!
– Bocsánat,

ha megzavartam…

Jordan már tudta, hogy Cormier bírónő visszalépett az ügyben – ezt a
boldogító bejelentést ma délután tette meg. – Semmi baj, hát akkor… jöjjön
csak be. – Jordan hátrapillantott, a nappali közepén szanaszét heverő
játékhalmok felé. Amennyit tudott, sebtében berugdalt a dívány alá, és
beinvitálta a bírónőt a nappaliba, miközben lekapcsolta a DVD-lejátszót.
–Ő

bizonyára a kisfia.

Úgy van – Jordan lepillantott Samre, aki még vacillált, hogy a hirtelen
beálló csönd miatt kivágja-e a hisztit, vagy sem. – Sam-nek hívják.
–

Cormier bírónő a baba felé nyújtotta a mutatóujját, aki rá is
csimpaszkodott nyomban. Sam az a fajta gyerek volt, aki még a
legelvadultabb emberből is érzelmeket csalt ki, de láttára a bírónő csak még
feldúltabbnak látszott. – Miért tette rá a kihallgatandó tanúi listájára a
lányomat?
Ja, vagy úgy…
Azért, mert Josie és Peter valaha jóban voltak – magyarázta Jordan. –
Szükségem lehet rá, mint karaktertanúra.
–

Tíz évvel ezelőtt voltak jóban. De mondja meg őszintén – ugye, azért
tette, hogy levetessen engem erről az ügyről?
–

Jordan kissé feljebb tolta Samet a vállán. – Bírónő, minden tiszteletem az
öné, de legyen szabad megjegyeznem, hogy senkinek sem engedem, hogy
befolyásolja a munkámat. Különösen nem egy olyan bírónak, aki már nem is
tárgyalja az ügyet.

Jordan látta, hogy a nő szeme valami okból felizzik. – Hát persze… –
felelte a bírónő kimérten, és elment.

Josie meghallotta a kopogást, és azonnal eldugta jegyzetfüzetét a
matraca alá. Feltehetően ez a világ legbénább és legbanálisabb rejtekhelye…
Az anyja belépett a szobájába, és Josie nem tudta volna azonnal
megmondani, hogy mi nem stimmel vele. Aztán azért rájött mégiscsak:
odakint még nem volt teljesen sötét. Általában az anyja csak vacsoraidőben
ért haza a bíróságról – most pedig még csak háromnegyed négy volt. Josie
csak nemrég jött haza az iskolából.
Beszélnem kell veled – mondta, és leült mellé az ágyra. – Levetettem
magam az ügyről. Ma visszaléptem.
–

Josie hitetlenkedve bámult rá – az anyja még sohasem futamodott meg,
bármilyen jogi bonyodalomról volt is szó. Ráadásul nem éppen a minap
beszéltek arról, hogy NEM fog visszalépni?
Josie ugyanazt az émelyítő gyomorliftezést érezte most, ami akkor szokta
elfogni, amikor a tanár felszólítja, és ő éppen nem figyelt oda. Vajon mire jött
rá az anyja az utóbbi pár napban?!
Mi történt? – kérdezte, és reménykedett, hogy az anyja nem figyel
annyira, hogy meghallja hangjában a remegést.
–

Hát éppen ez a másik dolog, amiről beszélni akarok veled – mondta az
anyja. – A védelem felvett téged a tanúk listájára. Megtörténhet, hogy
beidéznek a bíróságra tanúvallomást tenni.
–

Micsoda? – kiáltott fel Josie, és egy pillanatra úgy érezte, eláll a
lélegzete, a szívverése. És elszállt minden bátorsága… – Nem mehetek a
bíróságra, mami… Ne tedd ezt velem! Lécci, lécci…
–

Az anyja magához húzta, ami jó volt Josie-nak, mert éppen azt érezte,
hogy mindjárt köddé válik, és egyszerűen eltűnik. Szublimálok, gondolta.
Szilárdból mindjárt légnemű leszek, és elillanok. Aztán rájött, hogy ezt a
kifejezést, hogy szublimáció, arra a tudománytesztre tanulta, amelyet aztán
sohasem írtak meg. Mert egészen más történt…

Beszéltem a nyomozóval, és tudom, hogy nem emlékszel semmire. Az
egyetlen ok, amiért behívhatnak, az, hogy valaha – nagyon, nagyon régen –
jóban voltál Peterrel.
–

Josie elhúzódott az anyjától.
– Megesküszöl,

hogy nem kell a tárgyalásra mennem?

Az anyja habozott. – De drágám, én nem tudom…
– De

tudod…!

Mi volna, ha elmennénk, és beszélnénk az ügyvéddel? – indítványozta
Alex.
–

– És

az mire lenne jó?

– Nos,

ha látja, hogy ez a dolog mennyire feldúl téged, akkor talán kétszer
is meggondolja, mielőtt beidéztet tanúnak.
Josie elnyúlt az ágyán. Az anyja egy darabig a haját simogatta, aztán
mintha azt suttogta volna, hogy „úgy sajnállak”. Végül felállt és kiment,
becsukta maga után az ajtót.
Matt… – suttogta
válaszolhatna…
–

Josie,

mintha

a

fiú

meghallhatná.

Mintha

Matt… Josie oxigénként szívta magába a nevét, és elképzelte, ahogy apró
részecskékre bomlik a testében, behatol a vörös vérsejtjeibe, és átáramlik a
szívén.

Peter kettétört egy ceruzát, és a radíros végét a kenyérgalacsinba döfte.
– Boldog szülinaapóóót… – dúdolta halkan, de nem fejezte be. Minek,
amikor úgyis tudható, mi következik?
– Hé,

Houghton – szólt be odakintről az egyik őr. – Hoztam neked egy kis
ajándékot.
Az őr mögött egy srác állt, aki nem volt Peternél idősebb. Előre-hátra
hintázott a talpán, és folyt az orra. Az őr bevezette Peter cellájába. A fiú
szorosan tartotta karjában a takaróját, és a földet bámulta. Aztán félkézzel
elengedte a takarót, hogy feltolja az orrán a lecsúszott szemüvegét. Peter

ekkor jött rá, hogy mi a baj a sráccal. Illetve, hogy baja van. A gyogyósok
üveges, kifejezéstelen tekintetével nézett.
Peter ekkor már azt is tudta, hogy miért éppen ide hozták a srácot, és
nem mással rakták egy cellába. Az őrök úgy gondolták, hogy ő hajlik rá a
legkevésbé, hogy megdugja.
Érezte, hogy mindkét keze ökölbe szorul. – Hé, te… – szólt rá Peter.
A fiú Peter felé fordult. – Van egy kutyám – mondta. – Neked is van
kutyád?
Peter elképzelte, ahogy az őrök a videójukon nézik ezt a kutyakomédiát,
és elvárják tőle, hogy jó képet vágjon ehhez a szarházihoz.
Egyáltalán – valamit várnak tőle…
Kinyújtotta a kezét, és lekapta a srác szemüvegét. A fekete keretben
sörösüveg vastagságú lencsék voltak. A srác az arcához kapott, és ordítani
kezdett. Az ordítása olyan volt, mint egy hajóduda.
Peter a földre dobta a szemüveget, és rátaposott. A gumipapucs azonban
nem tett benne túl nagy kárt, ezért felvette, és addig csapkodta a lencséket
a cella rácsához, amíg az üveg ripityára nem tört.
Az őrök ekkor már meg is jelentek, hogy megvédjék tőle a srácot – nem
mintha egy ujjal is hozzányúlt volna. A többi rab hangos éljenzése közben
Petert megbilincselték, és végigrángatták a folyosón az őrparancsnok
szobája felé.
Egy székben görnyedve várt, miközben az őr figyelte a lélegzését, amíg a
parancsnok elő nem került. – Hát ez meg mi volt, Peter?
– Ma

van a születésnapom – mondta Peter. – Szerettem volna magamban
ünnepelni.
Hát ez érdekes, jött rá közben: eddig azt gondolta, hogy a világon a
legjobb a magány, amikor senki sincs, aki közölje: nem való közéjük, táguljon
innen. Ám közben kiderült – persze ezt nem fogja megmondani a
parancsnoknak –, hogy önmagát sem szereti túlzottan.
A parancsnok mindenféle fegyelmezési módszerről kezdett papolni, meg
hogy hat ki ez a dolog a tárgyalására, és mi az a megmaradt kevés dolog,

aminek elvételével még büntetni tudják egyáltalán. Peter egy idő után már
kizárta a hegyibeszédet a tudatából.
Inkább azon kezdett agyalni, milyen dühösek lesznek a rabtársak, ha
emiatt egy hétre mindenkit letiltanak a televízióról.
Aztán Jordan elméletére gondolt – a meggyötört áldozat szindrómájára.
Vajon maga Jordan elhiszi ezt? És ha igen, másokkal is el tudja hitetni majd?
Az is eszébe jutott, hogy senki, aki a börtönben őt látta – az anyja, az
ügyvédje – soha egy szóval sem mondta ki, amit ki kellett volna mondania:
hogy Peter egész, életében itt fog rohadni a börtönben. Egy ugyanilyen
cellában fog megdögleni, ahol most senyved.
Arra gondolt, hogy akkor inkább fejbe lőné magát.
Arra gondolt, hogy éjszaka hallani a denevérek szárnyának verdesését a
folyosó mennyezetének betonsarkaiban. Meg a sikításokat… Senki se olyan
hülye, hogy sírjon…

Reggel 9 órakor Jordan még a pizsamanadrágját viselte, úgy nyitott ajtót a
csöngetésre. – Maga viccel, ugye? – kérdezte.
Cormier bírónő mosolyt erőltetett az arcára.
Nagyon sajnálom, hogy tegnap balul sült el a beszélgetésünk – mondta.
– De tudja, milyen az, ha az ember a gyerekéért aggódik… Ilyenkor nem
tudunk normálisan gondolkozni – ott állt mellette a hasonmása, kicsiben.
Josie Cormier, gondolta Jordan, és szemügyre vette a lányt: remegett, mint
a nyárfalevél. Sötétbarna haja vállig ért, kék szemével elkerülte Jordan
pillantását.
–

– Josie

nagyon meg van ijedve – mondta a bírónő. – Arra gondoltam, talán
leülhetnénk egy percre… Maga biztosan meg tudná nyugtatni a tanúskodást
illetően. És ha meghallgatná, hogy mit tud, illetve mit nem tud, ez talán
magának is segítség volna a felkészülésben.
– Jordan!

Ki az?

Jordan megfordulva Selenát lattá flanelpizsamában megjelenni a hallban,
Sammel a karjában. A flanelpizsama talán egy fokkal szalonképesebb volt,
mint az övé. Vagy nem…

Cormier bírónő szeretné tudni, hogy beszélhetünk-e Josie-val a
tanúvallomásával kapcsolatban – felelte nyomatékosan, miközben
kétségbeesetten próbálta jelezni Selenának, hogy nagy bajban van.
Mindannyian (talán Josie-t kivéve) tudták, hogy beadványa kizárólag azért
született, hogy levetesse Cormiert az ügyről.
–

Jordan ismét a bírónőhöz fordult. – Amint látja, most éppen nem vagyok a
felkészülésnek abban a fázisában…
– Bizonyára

van elképzelése arról, hogy mire kíváncsi, ha egyszer ki akarja
hallgatni… Különben nem idéztetné be, nem igaz? – mutatott rá Alex.
– Hívja,

legyen szíves, a titkárnőmet, és kérjen egy időpontot…

Most szeretném… – mondta a bírónő. – Kérem! Most nem bíróként,
hanem anyaként vagyok itt.
–

Selena előrelépett. – Jöjjenek csak be – mondta, és szabad karjával
átfogta Josie vállát. – Te vagy Josie, ugye? Ez meg itt Sam.
Josie félénken a kisbabára mosolygott. – Szia, Sam!
Kedvesem, miért nem kínálod meg a bírónőt egy kávéval vagy
gyümölcslével?
–

Jordan a féleségére bámult. Vajon mi a csudában mesterkedik?
– Rendben.

Hát akkor fáradjanak be.

A ház szerencsére jobb állapotban volt, mint a múltkor, a bírónő első
bejelentetlen látogatásakor: nem volt szennyes edény a mosogatóban, nem
borították iratok az asztalt, és valami rejtélyes okból a játékok is eltűntek a
nappaliból. Mi mást gondolhatott Jordan – a felesége egy valódi
rendmániás… Az ügyvéd kihúzott egy széket a konyhaasztaltól, és felkínálta
Josie-nak, majd ugyanezt tette a bírónővel.
– Hogy

issza a kávét? – kérdezte.

– Ó,

ne csináljon belőlünk gondot – felelte Alex, és az asztal alatt megfogta
Josie kezét.
– Sam

meg én a nappaliba megyünk játszani – jelentette be Selena.

– Miért

nem maradsz? – Jordan beszédes pillantást küldött a felesége felé,
jelezve, hogy nem szeretné, ha magára hagyná most, hogy kínpadra vonják.
Nem hinnem, hogy örülnél, ha elvonnánk a figyelmedet – válaszolta
Selena, és elvitte Samet.
–

Jordan nehézkesen leült Cormierékkel szemközt. Jól tudott improvizálni,
majd csak átkínlódja magát ezen a helyzeten is valahogy. – Nos, hát tényleg
nem kell semmitől sem félned – kezdte. – Csak néhány alapvető dolgot
szeretnék majd kérdezni a Peterrel való barátságodról.
– Nem

vagyunk barátok – mondta Josie.

Igen, tudom. De régen azok voltatok. Engem az érdekel, hogyan
kezdődött az ismeretségetek.
–

Josie az anyja felé pillantott. – Hát az valamikor az óvodában lehetett,
vagy még korábban.
– Értem.
– Igen,
– És

Játszottatok náluk? Vagy nálatok?

itt is, ott is.

voltak más barátaitok is, akivel együtt játszottatok?

– Nem

igazán.

Alex régi ügyvédi fülével hallgatta a beszélgetést önkéntelenül is, és arra
gondolt a kérdésekből, hogy az ügyvédnek nincs semmi a tarsolyában. Ez
egy nagy nulla.
– És

mikor lett vége a barátságotoknak?

Hatodikban
mindkettőnket.
–

– És

–

felelte

Josie.

–

Más

dolgok

kezdtek

érdekelni

megmaradt azért ezután köztetek valamiféle kapcsolat?

Josie fészkelődött egy kicsit a székén. – Hát a folyosón összefutottunk,
meg efféle…
– És

együtt is dolgoztatok, nem?

Josie megint az anyjára nézett. – Csak egy rövid ideig.

Anya és lánya egyaránt várakozóan nézett Jordanre – amit Jordan
viccesnek érzett, hiszen csak improvizált, egyik kérdésből született meg a
másik. – És mit tudsz Matt és Peter viszonyáról?
Nem voltak semmilyen viszonyban – mondta Josie, de közben kissé
rózsaszínűbb lett az arca.
–

– Tett

valami olyasmit Matt, ami feldúlta Petert?

– Lehetséges.
– Tudnál

kicsit konkrétabb választ adni?

Josie megrázta a fejét, a száját összeszorította.
– Mikor
– Nem

láttad utoljára Mattét és Petert együtt?

emlékszem – suttogta Josie.

– Verekedtek?

Könnyek csillantak Josie szemében. – Nem tudom – mondta, az anyjára
nézett, majd a fejét lassan lehajtva, az arcát az asztalon nyugvó karja
hajlatába nyomta.
Drágám, menj inkább most át a nappaliba, és ott várj rám, jó? – mondta
a bírónő nyugodt, kifejezéstelen hangon.
–

Jordan és Alex nézték, ahogy Josie leül egy székre a nappaliban, és
előrehajolva nézi a padlón játszó kisgyereket.
– Nézze

– sóhajtott fel Cormier bírónő. – Már nem én tárgyalom az ügyet.
Tudom, hogy csak azért tette őt rá a tanúlistára, hogy ezt elérje, és talán
soha nem is akarta a tanúk padjába szólítani. De most nem erről van szó.
Most szülőként szólok egy másik szülőhöz. Adok magának egy jogszerű
nyilatkozatot Josie aláírásával arról, hogy nem emlékszik semmire. Akkor
esetleg meggondolná, hogy beidézteti-e tanúnak?
Jordan a nappali felé pillantott. Selena azóta elérte, hogy Josie
odatelepedjen melléjük a szőnyegre, és a lány éppen egy repülőt tolt Sam
felé. Amikor a kicsi gurgulázó nevetést hallatott, amilyet csak egy baba tud,
Josie is halványan elmosolyodott. Selena elkapta férje pillantását, és kérdőn
felvonta szemöldökét.

Jordan arra gondolt, hogy megkapta, amit akart: Cormier bírónő
visszalépett. Most már lehet olyan nagylelkű, hogy teljesíti a kérését.
– Rendben

– felelte. – Kérem azt a nyilatkozatot.

Amikor a recept azt írja, hogy „forró tejjel”, akkor nem biztos, hogy erre
gondolnak – jegyezte meg Josie, miközben dörzsivel sikálta a lábas
odakozmált alját.
–

Anyja felkapott egy konyharuhát. – Hát honnan a csudából kellett volna
tudnom?
Talán valami egyszerűbbel kéne kezdenünk, és nem pudinggal –
indítványozta Josie.
–

– Például?

Josie mosolygott. – Talán pirítóssal…
Most, hogy otthon volt egész nap, az anyja nem találta a helyét, nyugtalan
volt. Ezért is találta ki, hogy főzzenek – ami nem lett volna rossz ötlet, ha
mondjuk a tűzoltóságnál dolgozik, és van a háznak is teljes körű biztosítása.
Még ha követte is a recept minden előírását, még akkor sem sikerült neki
semmi soha úgy, ahogy kellett volna. Amikor Josie részletekbe menően
kitaglalta, mit hogy csinált, kiderült, hogy sütőpor helyett élesztőt használt,
és összekeverte a grízt a liszttel (mondván: „nem volt más kéznél”).
Josie először azt javasolta, hogy esti főzőiskolába kéne járnia az anyjának
pusztán önvédelemből. Mit is mondhatott volna, mikor az anyja olyan
áhítattal vette kis a sütőből a szénné égett húst, mintha a Szent Grál lett
volna? Végül is egészen szórakoztatónak bizonyult a dolog. Mert amikor az
anyja nem úgy viselkedett, mint aki a világon mindent tud (merthogy a főzés
terén tényleg totálisan analfabéta volt), akkor egészen szórakoztató tudott
lenni. Josie-nak pedig jó érzés volt, hogy uralja a terepet – nem számított,
hogy ez a terep éppen a konyha, és az sem, hogy éppenséggel csinálják a
csokipudingot, vagy netán az elszenesedett maradványait sikálják-e az
edényből.
Vacsorára pizza volt, Josie sikerültnek nyilvánította – de az utolsó
pillanatban, amikor anyja kiszedte a sütőből, a tészta valahogy a grill
elektromos rácsára tapadt. Ezért aztán kényszerűen grillezett sajt lett aznap

este a főfogás. A saláta zacskós – ezt Josie megfigyelése szerint az anyja
sem tudta volna elrontani még készakarva sem. A desszert – a csokipuding
katasztrófájának köszönhetően – ezúttal elmaradt.
Szóval hogy sikerült ilyen konyhatündérré válnod? – tette fel a kérdést
Alex.
–

Josie vállat vont, elzárta a csapot, és lehámozta a kezéről a sárga
gumikesztyűt. – Hát, azt hiszem, meguntam a zacskós levest.
– És

nem megmondtam neked, hogy ne nyúlj a tűzhelyhez, ha nem vagyok
itthon?
– Na

ja, de persze én nem hallgattam rád.

Ötödikes korukban Josie-éknak hidat kellett fabrikálniuk hurkapálcikákból.
Úgy kellett megtervezniük, hogy a lehető legnagyobb nyomásnak tudjon
ellenállni. Josie emlékezett rá, hogy amikor kocsival hajtottak át a
Connecticut folyón, figyelte a híd szerkezetét, és próbált minél több ötletet
ellesni az ívek, pillérek és drótkötelek témakörében. A munka végeztével jött
két hadmérnök egy speciális szerkentyűvel, és bemérték, melyik híd a
legerősebb.
A szülőket is meghívták a tesztelésre. Josie anyja a bíróságon volt,
egyedül ő nem jelent meg a szülők közül. Legalábbis Josie erre mindeddig
így emlékezett – most viszont rájött, hogy az anyja végül is ott volt,
legalábbis az utolsó tíz percben. Lehet, hogy Josie hídtesztjén még nem
(amikor a pálcikák recsegve szanaszét törtek és repültek), de aztán együtt
szedegették össze a darabkákat.
Az edény ezüstösen ragyogott megint. A tejesdoboz még félig tele volt. –
Kezdhetnénk elölről – mondta Josie.
Az anyja néma csöndbe burkolódzott, s mikor Josie hátrafordult, halkan
így szólt: – Nagyon szeretném… – mindketten tudták, hogy már nem a
pudingról van szó.
Ekkor valaki kopogott az ajtón. A közöttük még éppen csak épülni kezdő
híd hirtelen leszakadt. – Vársz valakit? – kérdezte Alex.
A válasz nemleges volt, de azért Josie elindult, hogy megnézze, ki az.
Kinyitotta az ajtót: a küszöbön az a detektív állt, aki kihallgatta őt.

A nyomozók nem akkor bukkannak fel az ember házának ajtajában, amikor
az ember súlyos bajba keveredett?
Nyugi, vegyél nagy levegőt – mondta Josie saját magának, de aztán
észrevette a detektív kezében az üveg bort Az anyja éppen ekkor ért oda,
hogy lássa, ki az.
– Ó…

– mondta. – Patrick… Csak így: Patrick?

Josie az anyja felé fordult, és látta, hogy elvörösödik. A férfi felemelte a
borosüveget. – Úgy érzem, ez röpke ismeretségünk zálogaként is
felfogható…
Szóval akkor én most… – szólalt meg Josie zavartan. – Elmegyek
tanulni. – Az anyjára hagyta a dolog értelmezését, aki tudta, hogy már
vacsora előtt végzett a leckéjével.
–

Felrohant a lépcsőn hangos trappolással, nehogy meghallja, mit mond az
anyja. A szobájában a leghangosabbra állította a CD-lejátszót, és az ágyra
dobta magát. Hanyatt fekve bámulta a mennyezetet.
Josie-ra éjfél után kijárási tilalom vonatkozott, nem mintha ez mostanában
számított volna… Az anyjával régebben az volt a megállapodás, hogy Matt
legkésőbb éjfélig hazahozza, cserébe az anyja eltűnik az emeleten, mint a
köd, abban a pillanatban, ahogy ők belépnek az ajtón. Így neki és Mattnak
maradt a nappali, ahol azt csináltak, amit akartak. Josie nem értette soha, mi
motiválta az anyját – hacsak nem az, hogy sokkal biztonságosabb volt
Josie-nak, ha a nappaliban csinálta, amit csinált, nem pedig a kocsiban vagy
az ágyban. Josie felidézte, hogyan estek egymásnak Matt-tel a sötétben,
hogy izzott a testük, és mennyire vigyáztak, nehogy zajt csapjanak. A tény,
hogy az anyja bármelyik pillanatban megjelenhet egy pohár vízért vagy egy
aszpirinért, még izgalmasabbá tette az egészet.
Hajnali háromkor-négykor, amikor Josie szeme már káprázott a
kimerültségtől, és az, álla sajgott, mert a bőrét feldörzsölte a borosta,
jóéjszakát-csókot adott Mattnek az ajtóban. Addig nézett a kocsi után, míg
látta a halványuló hátsó lámpákat, mint egy kihunyó cigaretta fényét. Akkor
lábujjhegyen felosont az emeletre, elment az anyja hálószobája előtt, és ezt
gondolta: nem is ismersz engem egyáltalán…

– Ha

egyébként nem hagyom, hogy fizessen nekem egy italt – mondta Alex
–, akkor miből következtet arra, hogy egy egész üveggel elfogadok?
Patrick vigyorgott. – Nem adom oda. Kinyitom, és ha van kedve, akkor
kölcsönvesz belőle.
Miközben ezt mondta, besétált, mint aki jól ismeri a járást. Bement a
konyhába, beleszimatolt a levegőbe – még mindig érződött az égett pizza és
az odakozmált tej szaga –, és találomra nyitogatta a fiókokat, mígnem talált
egy dugóhúzót.
Alex összefonta két karját, de nem azért, mert fázott – ellenkezőleg: idejét
sem tudta, mikor érzett magában ennyi elektromosságot, mintha egy
második áramkör kapcsolt volna be a testében. Nézte, ahogy Patrick levesz
két borospoharat, és tölt.
–A

civil életre – mondta a férfi, felemelve a poharát.

A bor testes volt, és bársonyos, mint az augusztusi éjszaka. Alex
behunyta a szemét, és szerette volna elhúzni ezt a pillanatot – egészen
addig, mígnem sok korábbi teljesen feledésbe merül.
– Szóval,

milyen munkanélkülinek lenni? – kérdezte Patrick.

Alex elgondolkozott. – Csináltam ma sajtos melegszendvicset, és nem
égettem oda – felelte végül.
– Remélem,

feljegyezte az örökkévalóságnak…

Nem, meghagyom a világlapoknak – viccelt Alex, mire eszébe jutott a
tárgyalóterem, és kissé kijózanodott. – Nem érez néha bűntudatot? –
kérdezte.
–

– Mikor?
– Amikor

egy másodpercre elfelejti az összes rosszat, ami történt…

Patrick lerakta a borospoharat. – Előfordul, hogy amikor átnézem a
bizonyítékokat, és látok egy ujjlenyomatot, egy fotót vagy egy cipőt,
valamelyik halott gyerekét, akkor egy kicsit tovább nézegetem. Őrültség, de
úgy érzem, valakinek meg kell tennie, hogy odafigyel, áldoz rá, vagyis már
csak az emlékének egy-két pluszpercet. – felnézett Alexre. – Amikor valaki

meghal, akkor nem az ő élete az, amelyik megállt abban a pillanatban, ugye,
tudja?
Alex felemelte a poharát, és felhajtotta a bort. – Mesélje el, hogyan talált
rá.
– Kire?
– Josie-ra.

Aznap.

Patrick egy darabig farkasszemet nézett vele, és Alex tudta, hogy Patrick
azt mérlegeli, van-e Alexnek annyi joga anyaként tudni, mit élt át a lánya,
mint amennyire Patrick szeretné őt megkímélni a kegyetlen igazságtól. – Az
öltözőben volt – kezdte halkan. – Azt hittem először, hogy… hogy ő is
meghalt, mert arccal lefelé feküdt Matt Royston mellett, és csupa vér volt.
De aztán megmozdult, és… – Patrick hangja elcsuklott. – Ennél szebb
dolgot még nem éltem át…
– Maga

egy hős, tudja?

Patrick a fejét rázta. – Gyáva vagyok. Csak azért rohantam oda azonnal,
mert tudtam, hogy ha nem teszem meg, egész életemben lidérces álmaim
lesznek.
Alex megborzongott. – Nekem is lidérces álmaim vannak, pedig ott sem
voltam.
Patrick kivette Alex kezéből a poharat, és úgy tanulmányozta a nő
tenyerét, mintha az életvonalát akarná végigkövetni. – Talán nem kéne
mindig aludni – jelentette ki.
Ilyen közelről a bőrének örökzöld- és mentaszaga volt. Alex úgy érezte, a
szíve az ujjaiban lüktet, és arra gondolt, talán Patrick érzi is.
Nem tudta, mi következik most – minek kéne most következnie –, de úgy
vélte, csak valami ad hoc, kiszámíthatatlan és kínos dolog lehet. Már épp
elszánta magát, hogy elhúzódik Patricktől, mikor a férfi keze az ülőhelyére
szorította. – Szállj már le a pulpitusról, Alex – suttogta, és megcsókolta.
Amikor rég elfeledett érzések vihara támad fel, az ember nem tehet mást,
mint hogy abba kapaszkodik, aki mellette van, és reménykedik, hogy túléli a
katasztrófát. Alex behunyta a szemét, és felkészült a legrosszabbra – de
nem volt semmiféle rossz, csak más. A réginél zűrösebb, komplikáltabb. Kis

tétovázás után visszacsókolta Patricket, és hajlott rá, hogy elveszítse az
önuralmát, még mielőtt rátalálna arra, amit oly régóta nélkülöz.

A lövöldözés előtti hónap
Két egymást szerető ember együttléte alatt kialakul egyfajta koreográfia.
Lehet, hogy észre sem veszik, de a testük egymásra hangolódik: egy
nyakcirógatás, egy simítás a hajon. Egy gyors csók után levegővétel, majd
egy hosszabb csók, mialatt a férfi keze a blúz alá nyúl. Létezik egyfajta
menetrend, megszokott rutin, de nem a szó „unalmas” értelmében.
Egyszerűen arról van szó, hogy mindketten megtanulják a másikat,
egymáshoz alkalmazkodnak, és ezért történik, hogy amikor hosszú ideig egy
és ugyanaz a partner, a fogak nem koccannak össze, az orrok és a
könyökök nem ütköznek.
Matt és Josie között is kialakult ez a koreográfia. Úgy kezdődött, hogy
Matt ültében behajolt Josie elé, arc az archoz, de olyan közel, mintha nem is
látna a lányon kívül senki mást a világon. Josie úgy érezte, hipnotizálja Matt,
mert egy idő után olyan volt, mintha tényleg ez történne. Aztán Matt
megcsókolta, nagyon lassan, alig érintve az ajkát, hogy végül Josie nyomultsimult hozzá még szorosabban, többet követelve. A fiú fentről lefelé haladt
Josie testén: a szájáról a nyakára, a mellére, majd a Josie farmernadrágjának
övrésze alá csúsztatott ujjai kalandtúrára indultak. Tíz percig tartott mindez,
majd Matt legördült Josie-ról, hogy elővegye az óvszert a tárcájából.
Josie egyáltalán nem bánta a dolgot sőt, kifejezetten szerette ezt az ő kis
rítusukat. Úgy érezte magát, mint aki a hullámvasúton ül – hegymenetnek
felfelé haladva tudja, mi vár rá, és azt is tudja, hogy nincs megállás.
Josie-ék sötét nappalijában voltak; a televízió csak háttérzajként szolgált.
Matt már lehámozta magáról a ruhát, és óriási hullámként Josie fölé
tornyosult, miközben a boxeralsóját húzta le. Amikor kiszabadult belőle,
elhelyezkedett Josie lábai között.
Hé, nem felejtettél el valamit? – szólalt meg Josie, amint Matt próbált
belehatolni.
–

Jaj, Jo, csak most az egyszer…! Nem akarom, hogy bármi elválasszon
minket egymástól…
–

Matt szavai általában ugyanúgy elolvasztották Josie-t, mint csókja vagy az
érintése – ezt Josie már jól tudta. Amúgy utálta a gumi szagát, mert azonnal
betöltötte körülöttük a levegőt, amint Matt feltépte a kis fóliazacskót. A

kezén is mindvégig megmaradt, amíg együtt voltak. És hát őszintén, mi lehet
jobb, mint Mattet saját magában tudni és érezni? Josie moccant egy picit, a
teste Matté alá simult, de a lába megremegett.
Amikor Josie-nak megjött a menzesze tizenhárom éves korában, az anyja
nem ült le vele a szokásos anya-lánya csevejre, hanem a kezébe adott egy
könyvet mindenféle statisztikával és valószínűség-számítással. –
Valahányszor szeretkezel – mondta neki az anyja –, ugyanolyan esélyed van
rá, hogy teherbe esel, mint hogy nem. Tehát a kockázat ötven százalék.
Úgyhogy ne áltasd magad azzal, hogy ha csak egyetlenegyszer történik meg
a dolog, akkor kisebb a kockázat.
Josie eltolta magától Mattet.
– Szerintem

nem kéne ezt csinálnunk…

– Szeretkeznünk?
– Szeretkeznünk…

anélkül. Semmi nélkül.

Josie látta a pillanatnyi csalódottság felhőjét átfutni Matt arcán, de a fiú
szó nélkül visszavonult, előbányászta a tárcáját, és elővette a gumit. Josie
kivette a kezéből, feltépte a zacskót, és segített Mattnek felhúzni a gumit. –
Majd, egyszer, ha… – kezdte, de Matt megcsókolta, és aztán Josie el is
felejtette, hogy mit is akart mondani.

Lacy már novemberben elkezdte a kukoricaszórást a hátsó udvar gyepén,
hogy segítsen az őzeknek áttelelni. Sok szomszéd rossz szemmel nézte ezt
– főleg azok, akiknek aztán ezek a túlélő őzek nyáron feldúlták a kertjét.
Lacy számára azonban ez a tevékenység karmikus kötelesség volt. Ha már
Lewis vadászik, ennyit legalább meg kell tennie, hogy helyrebillentse a dolgok
örök egyensúlyát.
Csizmába bújt – még elég hó volt odakint, ami ezt indokolttá tette, bár már
annyira felmelegedett az idő, hogy a befagyott patak is csobogni kezdett
újra. Lám, már nincs messze a tavasz, legalábbis elvileg. Amint Lacy kilépett
az ajtón, az orrát megcsapta a szomszéd cukorlepárlója felől áradó
juharszirup-illat. A vödör takarmánykukoricát hátravitte, a fahintához – a
gyerekek régi játéka, de valamiért Lewis azóta sem bontotta szét.
– Hahó,

mami.

Lacy megfordulva Petert látta maga mögött ácsorogni zsebre dugott
kézzel. Pólóban volt, meg egy szál mellényben, és Lacy úgy látta, fázik. –
Szia, szívem – felelte. – Mi újság?
Lacy egy kézen megszámolhatta volna, hogy Peter hányszor tette ki a
lábát a szobájából, főleg hányszor jött ki a szabadba az utóbbi időben.
Tudta, hogy kamaszok tulajdonsága begubózni a saját vackukba, s zárt ajtók
mögött művelni azt, amit művelni szeretnek. Peter esetében ez a
számítógépezés volt. Állandóan a világhálón lógott – nem annyira azért,
hogy játsszon vagy nézelődjön, csevegjen, hanem inkább azért, hogy
programozzon. És hát ezért a szenvedélyéért, ugye, nem lehet még csak
korholni sem?
– Semmi.

Mit csinálsz?

– Ugyanazt,

amit egész télen.

– Tényleg?

Lacy felpillantott a fiára. A szépséges, fagyos természettel a háta mögött
Peter nagyon nem evilági jelenség volt. Vonásai túl finomak, lágyak voltak a
hegyek vad vonalaihoz képest; a bőre csaknem olyan fehér, mint a hó. Nem
illett ide, és Lacy ráébredt, hogy ezt majdnem mindig elmondhatná,
valahányszor Petert másutt, az otthonukon kívül látja.
– Tessék,

segíthetsz – nyújtotta a vödröt Lacy Peter felé.

Peter elvette, és szórni kezdte a földre a kukoricát. – Kérdezhetek
valamit?
– Hát

persze.

– Tényleg

te voltál az, aki randira hívta a papát?

Lacy fülig érő szájjal mosolygott. – Hát, ha nem tettem volna, akkor
életem végéig várhattam volna rá. Az apádról sok mindent el lehet mondani,
de hogy észrevenné magát, azt biztosan nem…
Lacy egy „Szabad választást a nőknek” szlogent hirdető, az abortusz
lehetőségét támogató demonstráción találkozott későbbi férjével. Lacynél
nem volt senki, aki lelkesebben gondolt volna arra, mekkora ajándék egy
kisbaba, mindazonáltal realista volt – túl sok olyan anyától búcsúzott el
szülés után, aki nagyon fiatal volt, vagy nagyon szegény, vagy túlterhelt,

hogy tudja: sok gyereknek túl kevés az esélye arra, hogy jó élete legyen.
Egy barátnőjével ment el a tüntetésre aznap a concordi kormányzati
épülethez. Egy nőszövetség tagjai mellett álltak a lépcsőn, akik ezt a
feliratot tartották a magasba: „A választás szabadságára szavazok!
Abortusz? Kerüld el!” Lacy körülnézett a tömegben, és észrevette, hogy
egyetlen magányos férfi van a nők között – jól öltözötten, öltönybennyakkendőben. Lacy le volt nyűgözve – mint tüntető, egyáltalán nem volt
tipikus, sőt… Tyűha, mondta magában Lacy, és a férfi felé evickélt a nők
sűrűjében. Micsoda nap…! Lássuk a medvét…
– Már

voltál ilyenen? – kérdezte Lacy a férfitól.

– Most
– Én

először.

is…

Újabb résztvevők lépdeltek fel a kőlépcsőn, és lesodortak egy papírlapot a
Lewis kezében lévő paksamétából. Mire Lacy felvette, a férfit elsodorták tőle
a tüntetők. A lap egy összetűzött iromány címlapja volt, látszott a tetején az
iratkapocs helye. A cím iszonyú unalmasnak tűnt: Az állami oktatás
költségvetési tételeinek allokációja New Hamsphire-ben – Kritikai analízis.
Ám ott állt alatta a szerző neve is: Lewis Houghton, Sterling Egyetem,
Közgazdasági Tanszék.
Amikor Lacy közölte Lewisszal a telefonban, hogy nála van a hiányzó lap,
Lewis azt felelte, hogy nincs rá szüksége, nyomtathat magának bármikor egy
másikat. – Persze – mondta Lacy –, de ezt akkor is el kell vigyem neked.
– Miért?
– Hogy

elmagyarázd egy vacsora mellett, hogy miről is szól a tanulmányod!

A szusivacsorán derült ki Lacy számára, hogy Lewis teljesen véletlenül
keveredett a demonstrálók közé: csak a kormányzóhoz igyekezett a
megbeszélt időpontra a tanulmányával.
De azt hogy mondtad meg neki…? – folytatta Peter. – Hogy tetszik,
hogy kedveled, meg efféle…?
–

Hát, ha jól emlékszem, a harmadik randink után fogtam magam, vagyis
őt, és megcsókoltam. Persze lehet, hogy csak azért, hogy végre fogja be a
száját, mert nem bírta abbahagyni a kiselőadását a szabadkereskedelemről.
–

– A válla fölött hátrapillantva hirtelen megvilágosodott előtte e kérdések
értelme. – Peter – mondta felragyogó mosollyal –, van valaki, akit kedvelsz?
Peternek válaszolnia sem kellett, elvörösödő arca mindent elárult.
– Megtudhatom
– Nem

a nevét?

– vágta rá Peter teljes határozottsággal.

– No

sebaj, nem is fontos – Peterbe karolt. – Juj, de irigyellek. Semmi sem
fogható ahhoz az első néhány hónaphoz, amikor csak egymásra tudtok
gondolni. A szerelem persze mindenképpen csodás… de a legeleje… hát az
valami…
Nem erről van szó – mondta Peter. – Úgy értem, elég egyoldalú a
dolog…
–

– Lefogadom,

hogy csak olyan szégyenlős, mint te.

Peter elfintorodott. – Mami, észre sem vesz. Mert én nem… Nem azokkal
barátkozom, akikkel ő mászkál.
Lacy a fiára nézett. – Nos, akkor az első dolgod az, hogy ezen változtass.
– Hogy?

Találj alkalmat a közeledésre. Talán akkor, amikor a barátai nincsenek
vele. És próbáld magadat olyan oldaladról megmutatni, ahogyan máskor nem
lát.
–

– Például?

Azt próbáld megmutatni, mi van itt, benn, a lelkedben. – Lacy
meglapogatta Peter mellkasát. – Ha elmondod neki, hogyan érzel iránta,
lehet, hogy magad is meg fogsz lepődni, hogyan reagál majd.
–

Peter lehajtotta a fejét, és egy hókupacot kezdett rugdalni. Aztán
szégyenlősen nézett az anyjára. – Tényleg?
Lacy bólintott. – Nekem bevált.
– Oké

– mondta Peter. – Kösz.

Lacy nézte, ahogy a fia felballag az emelkedőn a házig, aztán megint az
őzekre koncentrált. Addig kell őket etetni, amíg a hó el nem olvad. Ha az

ember elkezd gondoskodni róluk, akkor nem szabad közben abbahagyni,
különben baj lesz.

A nappaliban feküdtek, a szőnyegen, csaknem teljesen meztelenül. Josie
érezte a sörszagot Matt leheletén, de ő maga is ugyanilyen szagú-ízű
lehetett, hiszen mindketten megittak pár dobozzal Drew-éknál. Nem annyit,
hogy kiüssék magukat, de ahhoz elég volt, hogy Josie úgy érezze, Matt keze
egyszerre ott van a testén mindenütt, és a bőre szinte felgyújtja az övét.
Josie az ismerős mozdulatok kellemes hullámverésén ringatózott kábultan.
Igen, Matt megcsókolta – először röviden, majd hosszan, mohón, miközben
az ujjaival a melltartója kapcsán dolgozott. Josie lustán, jólesően elhevert
Matt alatt, és hagyta, hogy a fiú lehúzza róla a farmerját. Ezután viszont
nem az jött, ami szokott, hanem Matt megint ráfeküdt, és olyan erősen
csókolta, hogy az már fájt. – Mmmm – nyögte Josie, és taszított egyet
Matten.
Nyugi – mormolta Matt, és beleharapott Josie vállába. Josie kinyújtott
két karját a lány feje fölött leszorította, és a csípőjét a lányéhoz szorította.
Josie érezte Matt férfiasságát, amint forrón a hasának feszül.
–

Nem úgy volt, mint máskor, de Josie elismerte magában, hogy ez így
izgalmas. Még sohasem érzett ilyen erős vágyat, mintha a szíve a két lába
között dobogna. Ujjai Matt hátába vájtak, hogy még közelebb szorítsa
magához a fiút.
Igen… – nyögött fel Matt, és térdeivel szétlökte Josie combjait. Egy
pillanattal később már be is hatolt, és olyan vadul döfködött, hogy Josie
hátralökődött a szőnyegen, a combja hátul fel is horzsolódott.
–

– Várj

– mondta Josie, és megpróbált kifordulni Matt alól, de ő a tenyerét a
szájára szorítva egyre vadabbul mozgott, míg végül elérte a csúcspontot.
Josie ragacsos, forró tócsát érzett maga alatt. Matt két tenyerébe fogta
Josie arcát. – Jézusom, Josie – suttogta, és a lány észrevette Matt
könnyeit. – Annyira szeretlek, a francba…
Josie elfordította az arcát. – Én is.
Még így feküdt Josie Matt karjában tíz percig, aztán közölte, hogy fáradt,
és aludni szeretne. Miután elbúcsúzott Matt-től az ajtóban, bement a

konyhába, és elővette a szőnyegtisztítót a mosogató alól. Beledörgölte a
vegyszert a nedves foltba a szőnyegen, és remélte, hogy nem marad meg
másnapra.

# include <stdio.h>
main ( )
{ int time;
for (time=0; time<infinity (1) ; timew ++)
{ printf („I love you | n”); •}
}
Peter megjelenítette a szöveget a képernyőn, aztán kitörölte. Először úgy
vélte, menő dolog volna, ha az e-mail kinyitásakor automatikusan feljönne a
SZERETLEK üzenet újra meg újra, de aztán belátta, hogy másnak (akit
fikarcnyit sem érdekel a programozás) fura is lehet.
Azért döntött az e-mail mellett, mert elutasítás esetén egyedül lehet a
szégyenével. A gond csak az, hogy az anyja szerint meg kéne mutatnia, mi
van a lelkében, neki pedig nem erőssége, ha szóban kell megnyilvánulnia.
Arra gondolt, hogy néha, amikor ŐT látja, nem is látja egészben, csak egyegy részt belőle: ahogy a nyitott kocsiablakra támasztja a karját, ahogy
kifújja a haját az ablakon a szél. Hányszor gondolt arra, hogy bárcsak ő
maga lehetne a volán mögött…
Az utam addig értelmetlen volt, írta, amíg nem kanyarodtam feléd.
Peter felnyögött, és ezt is kitörölte. Ez olyan, mint a Hallmark
üdvözlőlapok, vagy még rosszabb.
Mit mondana neki, ha lenne mersze? A billentyűzet fölé emelte a kezét.
Tudom, hogy nem gondolsz rám.
És biztos, hogy soha nem jutna eszedbe egy párnak képzelni kettőnket.
De talán a mogyoróvaj is csak mogyoróvaj volt sokáig, mielőtt kitalálta
volna valaki, hogy dzsemmel is lehet párosítani. És volt a só is, de rájöttek,

hogy jobban ízlik, ha borsot tesznek hozzá. És mi az értelme a vajnak
kenyér nélkül?
(Vajon miért kötődik minden példa ételhez?!?!)
Vagyis arról van szó, hogy magamban nem vagyok különleges, de veled az
lehetnék.
Peter nem tudta, hogyan fejezze be, ezzel elkínlódott egy kicsit.
A barátod: Peter Houghton
Hát, ez gyakorlatilag nem igaz.
Őszinte híved: Peter Houghton
Hát ez igaz, de valahogy suta. Persze, van egy nyilvánvaló megoldás…
Ölel: Peter Houghton.
Ezt a variációt beírta, és elolvasta még egyszer a levelet. Aztán gyorsan
lenyomta az Enter gombot, nehogy meggondolhassa magát, és ezzel
elküldte az üzenetet Josie Cormiernek.

Courtney Ignatio rettenetesen unatkozott.
Josie a barátnője, meg minden, de valahogy nincs mit csinálni… Már
megnéztek három Paul Walker filmet DVD-n, megnézték a Lost weboldalán a
Sawyert játszó szexis pasi önéletrajzát, és elolvasták az összes Cosmo
magazint, ami csak fellelhető volt még a házban, de nem volt HBO, nem volt
semmi csokis a hűtőben, és bulit se rendeztek a Sterling College-ban, ahová
belóghattak volna. Courtney második napja aludt Cormieréknél, mert túl sok
ésszel megáldott bátyjának köszönhetően a szülei éppen végigportyázzák a
keleti partot, hogy megtalálják a bátyónak a legjobb egyetemet. Courtney
felkapott az ágyról egy plüss vízilovat, és a hasára ültette. Belebandzsított a
játékállat gombszemeibe. Courtney tegnap már megpróbált némi pletykát
kiszedni Josie-ból Mattről – például hogy mekkora Matt farka, és hogy tud-e
vele bánni rendesen –, de Josie úgy elzárkózott a témától, mintha még
életében sose hallotta volna a „szex” szót.
Josie a fürdőszobában zuhanyozott éppen, Courtney hallotta még a víz
zubogását. Az oldalára fordult, és egy bekeretezett fényképet kezdett
nézegetni, Mattet és Josie-t ábrázolta. Könnyű lett volna Josie-t utálni, mert

Matt olyan tökéletes partner volt – mindig szemmel tartotta Josie-t, ha egyegy bulin voltak, és ügyelt rá, nehogy túl messzire keveredjen el tőle;
lefekvés előtt még felhívta, hogy jó éjszakát kívánjon neki, még akkor is, ha
csak félórája váltak el Josie-ék ajtajában (igen, Courtney fültanúja volt egy
efféle telefonos turbékolásnak előző este). A hokis fiúk többségétől eltérően
– Courtney már többükkel randizott – Matt őszintén élvezni látszott Josie
társaságát. Ám volt valami Josie-ban, ami visszatartotta Courtney-t attól,
hogy féltékeny legyen rá vagy irigyelje. Talán az arckifejezése okozta:
időnként elváltozott, ahogy egy színes kontaktlencse félrecsúszik, és
meglátszik, valójában mi is van alatta. Lehet, hogy Josie a Sterling High
Leghűségesebb Szerelmespárjának női fele, de nagyon úgy tűnt Courtneynek, hogy csak azért ragaszkodik annyira Josie ehhez a kitüntető címhez,
mert más nincs, és csak így tudhatja, kicsoda.
Leveled jött.
Josie számítógépe szólalt meg – mindeddig Courtney-nek fel sem tűnt,
hogy bekapcsolva hagyták, és még a netről sem léptek le. Leült elé, és
megmozgatta az egeret, mire a képernyő megelevenedett. Talán Matt
küldött valami jó kis szaftos üzenetet. Jó móka lenne Mattel hetyegni egy
kicsit legalább internetileg, eljátszhatná, hogy ő Josie…
A feladó címe azonban nem volt ismerős, pedig Josie-nak és neki majdnem
ugyanaz volt a levelezőlistája. Az üzenet tárgya sem volt megadva. Courtney
rákattintott, és azt gondolta, biztos valami szájber szemét – növeszd meg a
péniszed harminc nap alatt; ütemezd át a jelzáloghiteledet; vegyél olcsó
festékpatront a printeredbe…
A levél kinyílt, és Courtney olvasni kezdte.
–Ó

te jó ég – suttogta. – Ez észbontóan jó!

Kijelölte a szöveget, és az RTWING90@yahoo.com címre továbbította a
következő üzenettel:
Drew, lécci csinálj ebből körlevelet, hadd lássa mindenki!
A fürdőszoba ajtaja kinyílt, és bejött Josie fürdőköpenyben, a feje köré
tekert törülközővel. Courtney bezárta a programot. –Viszlát – mondta az
automata géphang.
– Mi

az? – kérdezte Josie.

Courtney felé fordult a forgószékben, és mosolygott. – Csak megnéztem,
nem jött-e postám.

Josie nem tudott aludni, gondolatai összevissza kavarogtak, mint a
tavasszal megáradt folyó hullámai. Ez most pontosan az a probléma, amit jó
volna valakivel megbeszélni – de kivel? Az anyjával? Na persze… Matt szóba
sem jöhet. És Courtney, vagy a barátnői? Ha nekik elmondja a félelmét,
akkor talán rögtön valóra is válik…
Josie megvárta, amíg Courtney egyenletesen kezd lélegezni, majd kiosont
a fürdőszobába. Bezárta az ajtót, és lehúzta a pizsamanadrágját.
Semmi.
A menzesze már három napja késik.

Kedd délután Josie Matt alagsori lakosztályának díványán üldögélt, és
próbálta Matt dolgozatát összeütni az erőszak használatáról az amerikai
történelemben. Eközben Matt és Drew súlyzózott.
Millió dologról beszélhetnél – mondta Josie. – A Watergate-ügyről, az
Abu Graib börtönről. Kent államról…
–

Matt karja megfeszült a súly alatt, amelyre még Drew is rátámaszkodott. –
Az legyen, amelyik könnyebb, Josie… – felelte.
– Na

gyerünk, te nyámnyila – noszogatta Drew. – Ha így haladsz, kivágnak
az egyetemi sportprogramból.
Matt teljesen kinyújtotta a karját. – Na lássuk, te hogy csinálod –
horkantott fel. Josie elnézte izmai játékát, és arra gondolt, hogy milyen erős,
mégis milyen gyöngéd tud lenni, amikor őt tartja a karjában. Matt felült,
megtörölte a homlokát és a fekvőpadot is, hogy átadhassa Drew-nak.
Én a Hazafiassági törvényt választanám – javasolta Josie a ceruzája
végét rágcsálva.
–

– Én

csak a te érdekeidet képviselem, haver – mondta Drew. – Úgy értem,
ha már nem töröd magad a Mester miatt, akkor legalább Josie kedvéért tedd
meg.

Josie felnézett. – Drew, te ilyen idiótának születtél, vagy ez hosszú
fejlődés eredménye?
Én intelligens dizájn vagyok – viccelt Drew. – És csak azt akarom
mondani, hogy Mattnek jobb volna odafigyelnie most, hogy akadt egy
vetélytársa.
–

Hát te meg miről beszélsz? – meredt rá Josie, mintha Drew megőrült
volna, de közben pánikba esett. Nem számít, hogy Josie tényleg ránéz-e
másra csak az számít, hogy Matt úgy gondolja-e.
–

Csak vicc volt, Josie – felelte Drew, és a padra fekve a súlyzó rúdjára
fonta az ujjait.
–

Matt nevetett. – Igen, ez jó szó Peter Houghtonra…
– Megszívatod?
– Naná

– válaszolta Matt. – Csak még nem találtam ki, hogy.

Talán neked is szükséged volna egy kis költői ihletre – vélte Drew. –
Josie, kapd elő a dossziémat! Az e-mail a tetején van.
–

Josie átnyúlt a dívány háttámláján, és beletúrt Drew hátizsákjába. Kihúzta
belőle az összehajtott papírlapot. Kinyitotta, és a saját e-mail címét látta a
lap tetején, a levél pedig a Sterling High valamennyi diákjának megcímezve.
Hát ez meg honnan jött? És ő miért nem látta eddig?
– Olvasd

el – mondta Drew, és megemelte a súlyt.

Josie kissé habozva fogott az olvasásba. – „Tudom, hogy nem gondolsz
rám. És biztos, hogy soha nem jutna eszedbe egy párnak képzelni
kettőnket.”
A szavak szinte megkövültek a torkában. Abbahagyta az olvasást, de nem
számított, mert Drew és Matt láthatóan kívülről tudták.
– „ Magamban
– „ De

nem vagyok különleges…” – mondta Matt.

veled… az lehetnék…” – fetrengett Drew a röhögéstől, miközben a
súly nagy csörömpöléssel zuhant vissza a tartójába. –Baszki, én ilyet még
akkor se tudok, ha be vagyok szívva…

Matt leereszkedett Josie mellé a díványra, és a vállára fektette a karját.
Hüvelykujjával Josie mellét kezdte cirógatni, mire a lány kissé odébb
húzódott, mert nem akarta, hogy Drew meglássa. Matt viszont éppen ezt
akarta, és Josie után csusszant ültében. –Költészetet ihletsz – mosolygott
Josie-ra. – Rosszat, de hát a trójai Helénát is talán egy rossz kis
csasztuskával szédítették először, nem igaz?
Josie elvörösödött. Iszonyú, hogy miket írt Peter, és az is, hogy azt hitte,
ő valaha is vevő lesz ezekre a szavakra. Hihetetlen, hogy az egész iskola
tudja, hogy Peter Houghton szereti őt. Ő pedig nem engedheti meg
magának, hogy azt higgyék: bármit is érez iránta.
Akár sajnálatot is…
Még rémesebb, hogy valaki szándékosan ki akart szúrni vele, Josie-val. Az
nem meglepő, hogy hozzáfértek a leveléhez – mindenki ismeri a többiek
jelszavát. Lehetett bárki a lányok közül, de akár maga Matt is. De miért
csinálna ilyet – ilyen tökéletesen megalázó dolgot egy barát?
Josie már tudta is a választ. Ezek a srácok – nem a barátai. A menőknek
soha sincsenek barátai, csak szövetségeseik vannak. Az ember csak addig
lehet biztonságban, amíg nem szolgáltatja ki magát – mert bármelyik
pillanatban nevetség tárgyává tehetik. Mert akkor biztos, hogy nem rajtuk
nevetnek.
Josie dühös volt és elkeseredett, de azt is tudta, hogy az egész
szívatásnak az is célja, hogy lássák, ő hogyan reagál. Ha most nekik megy
amiatt, hogy megsértették a levéltitkot, és megalázták, akkor vége,
elveszett. Ráadásul nem mutathatja ki a valódi érzelmeit. Ő annyira fölötte
áll társasági szempontból Peter Houghtonnak, hogy egy ilyen e-mail nem
lehet számára más, csak röhejes. Más szóval: ne sírj, hanem nevess!
Micsoda egy lúzer… – mondta Josie végül, mint aki csöppet sem izgatja
magát. Mintha ő is mulatságosnak találná az egészet, ahogy Matt és Drew.
Összegyűrte a levelet, és bedobta a gombócot a dívány mögé. A keze
reszketett.
–

Matt Josie ölébe fektette még mindig izzadt fejét. – Eredetileg hogy is
döntöttem, miről írok?
Az amerikai indiánokról – felelte Josie szórakozottan. – Hogyan szegte
meg a kormány a velük kötött megállapodásokat, és vette el a földjeiket.
–

Ez olyan téma, ébredt rá Josie, amivel jól tud azonosulni: az indiánok
gyökértelenségével, azzal, hogy sohasem érezhetik magukat igazán otthon.
Drew felült a fekvőpadon. – Hé, én honnan szerezhetnék egy csajt, aki
segít felpumpálni az osztályzataimat?
Kérdezd meg Peter Houghtont – felelte vigyorogva Matt. – Ő a tanár
szerelmi ügyekben!
–

Drew kuncogott, Matt pedig Josie ceruzát tartó kezéért nyúlt, és csókolt
lehelt rá. – Túl jó vagy hozzám – mondta.
Az iskolai öltözőszekrények két sorban álltak egymás felett. Ha valakinek
az alsó sorban jutott hely, akkor általában úgy kellett megküzdenie a ki- és
bepakolással, hogy gyakorlatilag valaki állt a fején. Peter fémszekrénye
nemcsak az alsó sorban volt, de ráadásul a sarokban is – ami azt jelentette,
hogy soha nem tudta magát elég kicsire összehúzni ahhoz, hogy
kényelmesen kivegye, amire szüksége van.
Öt perce volt, hogy átérjen az egyik osztályteremből a másikba, de mindig
az elsők között sietett ki a folyosóra. Nem véletlenül: ha ugyanis elég
gyorsan kijutott, a folyosón elvegyülhetett a tömegben, és kisebb volt annak
a kockázata, hogy a menők közül valaki kiszúrja. A fejét lehajtva, tekintetét a
földre szegezve ment a szekrényéig.
Ott letérdelt, és a matekkönyvét éppen becserélte a társadalomtudományi
szöveggyűjteményre, amikor megállt előtte egy pár fekete, magas sarkú
cipő. Peter felpillantva mintás harisnyát, tweed miniszoknyát, aszimmetrikus
pulóvert és hosszú, szőke hajat látott. Courtney Ignatio állt előtte összefont
karokkal, mintha ki tudja, mióta váratná őt Peter, s történetesen nem ő ment
volna oda a fiúhoz.
– Na,

igyekezz, kelj már föl – mondta. – Nem akarok elkésni az óráról.

Peter felállt, és bezárta a szekrényét, nem akarta, hogy Courtney
meglássa a belsejében a fölragasztott képet, amely őt és Josie-t ábrázolta
kiskorukban. A padlásról kellett előbányásznia a régi fotóalbumból, mert két
éve áttértek a digitális képrögzítésre, s azóta már csak CD-n voltak
fényképek a lakásban. A fotón ő és Josie a homokozó szélén ücsörögnek,
és Josie Peter vállára teszi a kezét. Peter ezt a részletet szerette a
legjobban a képen.

Figyelj, nekem nem nagy szórakozás itt állni, és nagyon nem szeretném,
ha meglátnák, hogy veled beszélek, de Josie a barátnőm, és csak ezért
vagyok itt. – Courtney végigpillantott a folyosón, hogy lássa, jön-e valaki. –
Kedvel téged.
–

Peter némán bámult rá.
Nem érted, féleszű, azt mondtam, hogy kedvel! Már teljesen elege van
Mattből, de addig nem akarja ejteni, amíg nem tudja biztosan, hogy
komolyan gondoltad-e. – Courtney Peter szemébe nézett. – Mondtam neki,
hogy ez társasági szempontból öngyilkosság, de hát ilyenek az emberek, ha
szerelmesek…
–

Peter érezte, hogy az összes vére az arcába szökik. A füle zúgott, mint az
óceán. – És miért higgyem ezt el neked?
Courtney hátradobta sörényét. – Nem érdekel, hogy hiszel-e nekem. Csak
azt mondom, amit tőle tudok. Hogy mit kezdesz vele, az már a te dolgod.
Courtney elkopogott a fordulóig, és eltűnt Peter szeme elől. Éppen ekkor
szólalt meg a csengő. Peter tudta, hogy most már el fog késni, amit utált,
mert ilyenkor úgy kell bemennie a terembe, hogy magán érzi a többiek
keselyűpillantását.
Végül is ez nem számít a dolgok nagy folyamában, a kozmikus
összefüggéseket tekintve…

A büfében a legjobb fogás a röszti volt, de úszott az olajban. Az ember
már a látványától érezhette, hogy szűkebb a farmere hastájékon, és
gömbölyödik a képe, mint a kölyökgólyának. Mégis, ahogy a büfés néni
feltartotta a nagykanalat, Josie úgy érezte, nem tud ellenállni. Néha
eltöprengett, hogy vajon akkor is ennyire szeretné-e a rösztit, ha olyan
egészséges volna, mint a brokkoli? Akkor is ugyanolyan jó íze volna, ha nem
lenne totálisan egészségtelen?
Josie barátai általában diétás üdítőket ittak az ebéd mellé, és úgy vélték,
hogy ha valaki laktató, szénhidrátokban dús fogást választ, az vagy bálna,
vagy bulimiás. Josie általában három darab rösztire korlátozta adagját, és
engedte, hogy a többit a srácok falják fel. Ma viszont az utolsó két órában
már csak az ebédre tudott gondolni, és a röszti gondolatára is összefutott a

nyál a szájában. Ha a vágy tárgya nem kifejezetten uborka vagy fagyi, akkor
is kimondható, hogy ő most kívánós?
Courtney áthajolt hozzá az asztalon keresztül, és az ujját végighúzta a
tányér olajtól csillogó szélén. – Húha – mondta. – Hogy lehet, hogy az olaj
olyan drága, amikor ennyivel akár Drew tragacsát is meg lehetne tölteni?
Ez másfajta olaj, te észlény – mondta Drew. – Tényleg azt hitted, hogy
sütőolajat pumpálnak a kocsikba tankoláskor?
–

Josie lehajolt, hogy kicipzározza a hátizsákját. Hozott egy almát, valahol
itt kell lennie. Beletúrt a könyvek, a lapok, a sminkkészlet darabjai közé, és
annyira belemerült a keresésbe, hogy nem is vette észre, mikor maradt abba
a szócsata Courtney és Drew között. Ami azt illeti, a többiek is elhallgattak,
és teljes csönd lett.
Peter Houghton állt az asztaluk mellett, félkézben tartva a barna
papírzacskóját az ebéddel, a másik kezében egy nyitott dobozos tej volt. –
Szia, Josie – mondta, mintha Josie odafigyelt volna rá. Mintha nem halt
volna ezer halált ebben a pillanatban. – Gondoltam, talán velem
ebédelhetnél.
A kővé válni kifejezés pontosan kifejezi, mit érzett Josie: hogy moccanni
sem tudna, még ha akarna sem. Eszébe villant a kép, hogy majd évekkel
később, amikor még mindig itt ül, mint egy kőszobor a műanyag széken,
akkor majd ezt mondják a majdani diákok: jaj, tudom, hallottam, mi történt
vele…
Josie a háta mögül valami súrlódás neszét hallotta, de akkor sem bírt
volna megmoccanni, ha az élete múlt volna ezen. Felnézett Peterre, és azt
kívánta, bárcsak volna egy titkos nyelv, amelyen közölhetné, hogy nem úgy
gondolja, amit mond… És hogy a másik ezt értse is.
– Hát…

– kezdte. – Én azt hiszem…

Nagyon szeretne veled ebédelni – szólalt meg Courtney. – Azonnal,
amint a pokolban korcsolyapályát nyitnak.
–

Az egész asztaltársaság röhögésben tört ki, és Peter nem értette, min. Ez
valami titkos vicc…?
Mi van a zacsidban? – tette fel a kérdést Drew. – Csak nem mogyoróvaj
és dzsem?
–

– Vagy
– Vaj

netán só és bors…? – szállt be Courtney is.

és kenyér…?

Peternek arcára fagyott a mosoly, amikor rájött, mekkora csapdába esett,
és hányan ásták hozzá a gödröt. Drew-ról Courtney-re nézett, aztán
Emmára, majd vissza Josie-ra (Josie ekkorra elkapta a pillantását, nehogy
Peter – vagy bárki más – lássa, mennyire fáj neki, hogy Petert bántják). És
Peter ekkor ráébredt, hogy eddigi hiedelmei ellenére Josie sem különbözik a
többiektől.
Szerintem Josie-nak legalább egy kis kóstolót kéne adnod az áruból,
amivel szolgálni akarsz – mondta Matt, és Josie most jött rá, hogy a fiú már
nem ül mellette. Matt Peter mögött állt, és egyetlen gyors mozdulattal
bedugta mindkét hüvelyujját Peter nadrágjának övtartóiba, és a farmerját
lerántotta a bokájáig.
–

Peter bőre sápadtfehér volt az erős neonfényben; pénisze kis kukacként
tekeredett a gyér szeméremszőrzet alatt. Azonnal eltakarta az ágyékát a
barna zacskót tartó kezével, miközben elejtette a tejesdobozt, amely a lába
előtt puffant le, és ki is ömlött.
– Hé,

ezt nézzétek! – kiáltott fel Drew. – Korai magömlés!

Az egész kávézó kavarogni kezdett, s mint amikor körhintáról néz le az
ember, összefolytak a fények és a vad színek. Josie hallotta a röhögést, és
a saját nevetését is ehhez igyekezett igazítani. A nyakatlan Mr. Isles, a
spanyoltanár odasietett Peterhez, aki a nadrágját húzta fel éppen. Fél kézzel
megragadta Matt karját, a másikkal Peter könyökét fogta meg jó erősen. –
Ti ketten végeztetek egymással – harsogta –, vagy menjünk az
igazgatóhoz?
Peter már futott kifelé, de minden jelenlévő a büfében a gatyátlanítás
felejthetetlen pillanatát idézte vissza, és ünnepelte. Drew pacsizott Matt-tel.
– Haver, ez kurva jó volt! Ennél szuperebbet még sose láttam ebéd közben!
Josie benyúlt a hátizsákjába, és úgy tett, mint aki még mindig az almáját
keresi, de már csöppet sem volt éhes. Egyszerűen csak nem akart az
arcukba nézni most, és nem akarta, hogy ők lássák az arcát.
Peter Houghton ebédes zacskója a lába mellett hevert, mert Peter
elejtette menekülés közben, Josie belepillantott a zacskó nyitott szájába:

szendvics – talán pulykás? – volt benne, egy zacskó kisperec, meg répa,
amit egy gondos és szerető kéz szépen megtisztított, és egyenletes
darabokra vagdalt.
Josie a hátizsákjába tette a zacskót, és megpróbálta elhitetni magával,
hogy majd odaadja Peternek alkalomadtán, vagy a szekrénye mellett hagyja
valahol. Közben tudta a lelke mélyén, hogy egyiket sem teszi – addig
hordozgatja majd, amíg már oka lesz kidobni, és azt gondolhatja, hogy lám,
ilyen egyszerű volt megszabadulni tőle…

Peter kirobbant a büféből, és végigvágtatott a keskeny folyosón a
szekrényéig, mint akit puskából lőttek ki. Ott térdre esett, és a homlokát a
hűvös fémnek nyomta. Hogy lehetett ennyire hülye, hogy megbízott
Courtney-ben, és elhitte, hogy Josie egy fikarcnyit is törődik vele, sőt – még
kedveli is?!
Addig verte a szekrénybe a fejét, amíg már fájt. Aztán vakon bepötyögte a
számzárat a szekrényén. Az ajtó kinyílt, ő meg benyúlt, és letépte a
felragasztott fotót Josie-ról és saját magáról. A markába gyűrte, és elindult
visszafelé a folyosón.
Útközben egy tanár állt elé. Mr. McCabe volt az: szemöldökét összevonva
Peter vállára tette a kezét, pedig láthatta volna, hogy Peter nem viseli el
most senki érintését, mert az olyan, mintha száz tűt döftek volna a bőrébe.
– Peter – szólt rá Mr. McCabe –, minden rendben?
–A

mosdóba megyek – nyögte ki Peter, lerázta a tanár kezét, és elsietett.

A mosdóban bezárkózott egy vécéfülkébe, és bedobta a fényképet a
kagylóba. Aztán kicipzározta a nadrágját, és lehugyozta a fotót. – Baszd
meg – suttogta, aztán ordítva folytatta, hogy beleremegett az elválasztófal:
– Basszátok meg mind!!!

Amint a mamája kiment a szobából, Josie kivette a hőmérőt a szájából, és
az éjjeli lámpája izzójához közelítette. Hunyorogva ellenőrizte az apró
számokat, és amikor hallotta az anyja visszatérő lépteit, megint bekapta a
hőmérő végét. – Húha – mondta az anyja, aki az ablaknál állva olvasta le az
értéket. – Úgy látom, tényleg beteg vagy.

Josie igyekezett meggyőzően felnyögni, és az oldalára fordult.
– Biztos,

hogy jól elleszel itt egyedül?

– Persze.
– De

ha kell, hívjál nyugodtan! Berekesztem az ülést, és máris jövök haza.

– Rendben.

Az anyja leült az ágy szélére, és megcsókolta Josie homlokát. – Kérsz
valamit? Gyümölcslét vagy levest?
Josie megrázta a fejét. – Szerintem csak aludnom kell egyet. Be is csukta
a szemét, hogy az anyja vegye végre az üzenetet.
Josie megvárta, amíg az anyja kocsijának hangja teljesen elhal, és még
utána is várt tíz percet a biztonság kedvéért. Aztán felkelt, és bekapcsolta a
számítógépét. Beírta a Google keresőjébe az abortivum szót, amelyet
tegnap kinézett a szótárból, és azt jelenti, hogy „valami, ami megszakítja a
terhességet”.
Josie már sokat gondolkozott a témán. Nem arról volt szó, hogy nem
akart gyereket, és arról sem, hogy Matt-től ne akart volna. Csak abban volt
biztos, hogy még nem szeretne ilyen horderejű döntést meghozni.
Ha elmondja a dolgot az anyjának, akkor az átkozódni és sikítozni fog,
aztán megtalálja a módját, hogy elmenjenek azonnal a családtervezőbe vagy
egy orvosi rendelőbe. Nem is a káromkodás és a sikítás eshetősége
aggasztotta Josie-t. Hanem az, hogy rájött: ő egyáltalán nem is élne, ha az
anyja tizenhét évvel ezelőtt megtette volna, hogy…
Josie eljátszott a gondolattal, hogy megint felkeresi az apját, ami persze
hatalmas megalázkodással járt volna. Az apja nem akarta, hogy ő
megszülessen, tehát – elvileg – mellszélességgel támogatná, hogy
elvégeztesse az abortuszt.
Csakhogy…
Hogy orvoshoz vagy egy klinikára menjen, vagy akár egy szülőhöz
tanácsért – ezt Josie gyomra valahogy nem vette be. Ez olyan… kapkodós.
Eltökélt. Túl direkt…

Ezért mielőtt erre kerülne sor, Josie tájékozódni akart, és elhatározta,
végez egy kis kutatást az interneten. Azt nem kockáztathatta, hogy az
iskolában valaki meglássa, hogy ezt a témát kurkássza, ezért úgy döntött,
lóg egy kicsit az iskolából. Fél lábát maga alá hajlítva leült hát a gép elé, és
nagyon elcsodálkozott, amikor majdnem 99 ezer találatot jelzett a kereső.
Néhányat már ismert: az ősrégi praktikát a feldöfött kötőtűről vagy a
ricinusolaj és egyéb hashajtó ivását. Másokat ki sem tudott volna találni:
mint például káliummal való hüvelyöblítés, gyömbérgyökér elrágcsálása vagy
éretlen ananász elfogyasztása. Aztán jöttek a gyógynövényes tippek sose
hallott nevekkel. Josie eltűnődött, hogy vajon egyáltalán hol lehet efféléket
beszerezni, hiszen ezeket nem vehetjük csak úgy le a drogériában az
aszpirin mellől.
A gyógynövényes kúrák – a weboldal szerint – az esetek 40-45
százalékában hatásosak. Ami, gondolta Josie, kezdetnek nem rossz.
Aztán közelebb hajolva tovább olvasott:
Ne folytass gyógynövénykúrát a terhesség hatodik hete után.
Ne felejtsd el, hogy ezek a módszerek nem a legmegbízhatóbbak a
terhesség megszakítására.
A teaivást nem szabad abbahagyni, különben elvész a hatás, amit addig
elértél.
Vérzés esetén vízzel hígítsd, ami kijött, és úgy nézd meg. A vérrögök és
távozó szövetmaradványok vizsgálatával győződj meg róla, hogy a placenta
eltávozott-e.
Josie fintorgott egyet.
Használj fél-egy teáskanálnyi szárított gyógynövényt egy csészényi
vízhez, és naponta háromszor-négyszer fogyaszd a teát.
Aztán Josie talált valamit, ami kevésbé látszott, hm… középkorinak: a Cvitamint. Ez csak nem veszélyes, nem igaz? Josie rákattintott a linkre:
aszkorbinsav. Napi nyolc gramm öt napon át. A menstruációnak hat-hét
napon belül meg kell jönnie.
Josie otthagyta a számítógépet, és az anyja gyógyszerszekrényéhez
ment. Volt benne egy nagy üveg C-vitamin, és más kis üvegek

acidophilusszal, B12-vitaminnal és kalciumtablettákkal.
Kinyitotta az üveget, aztán habozva megállt. A másik figyelmeztetés,
amelyik minden weboldalon szerepelt, az volt, hogy csak akkor tegyük ki
magunkat bármilyen kúrának, ha arra alapos okunk van.
Josie visszament a szobájába, és kinyitotta hátizsákját. Benne volt még a
gyógyszertári csomagolásban a terhességi gyorsteszt, amit tegnap vett az
iskolából hazafelé jövet.
Kétszer is elolvasta a használati leírást. Hogy lehet egy ilyen keskeny kis
csíkra rápisilni ilyen hosszan?! Szemöldökráncolva bevonult a vécébe, és a
lábai közé tartotta a papírcsíknak látszó valamit. Aztán visszatette a csíkot
a tartóba, és kezet mosott.
Josie leült a kád szélére, és nézte, ahogy a vonal kékre vált. Aztán lassan
előtűnt egy másik, erre merőleges vonal is: kirajzolódott a bizonyosság
keresztje, amit most már magára venni kényszerül.

Amikor a hófúvóból kifogyott a benzin a garázshoz vezető behajtó kellős
közepénél, Peter bement a garázsba a tartalékkannáért, de az üres volt.
Felrúgta, mire az edényből egy csöpp a lábai elé folyt.
Általában hatszor is meg kellett őt kérni, hogy takarítsa le a bejárati és a
hátsó ajtóhoz vezető járdákat, de ma önként vállalta magára a feladatot,
minden külön nógatás nélkül. Ki akart menni, sőt – rosszul volt már, úgy
vágyott rá, hogy kimehessen a szabadba, ahol legalább a keze-lába is olyan
tempóban járhat, mint az agya. Ám amint a lemenő nap felé hunyorgott, még
mindig ott villództak az emlékképek lecsukott szemhéja mögött. Érezte a
hideget a meztelen hátsóján, amint Matt Royston lerántotta a nadrágját.
Látta a tejtócsát a tornacipőjén, meg ahogy Josie félrekapta a pillantását
róla.
Peter átkocogott a szembeszomszédhoz. Mr. Weatherhall nyugdíjas zsaru
volt, és ez meg is látszott a házán. Egy nagy zászlórúd ágaskodott az
előkertje kellős közepén. Nyáron egycentisre nyírta a füvet, ősszel pedig
soha egyetlen levél sem volt a gyepen. Peter már arra gondolt, hogy vajon
éjszaka jön-e ki, hogy összegereblyézze az avart.

Peter tudomása szerint Mr. Weatherhall mostanában leginkább a
vetélkedőket nézte a tévében, és szandálban, fekete zokniban végezte
katonás kertészeti ténykedését. Mivel a fű nála sohasem nőhetett másfél
centinél hosszabbra, általában akadt a garázsában tartalékbenzin. Peter az
apja nevében már jó néhányszor kért tőle kölcsön a fűnyíróba vagy a
hófúvóba.
Becsöngetett hát – a felhangzó dallam az „Üdv a főnöknek” volt –, mire
Mr. Weatherhall ajtót nyitott. – Fiam… – mondta üdvözlésképpen, bár már
évek óta tudta Peter nevét. – Hogy vagy?
Jól, Mr. Weatherhall. Azért jöttem, hogy kölcsönkérhetnék-e egy kis
benzint a hófúvóba. Úgy értem, benzint, amit elhasználhatnék. Azt nem
igazán tudom visszaadni…
–

Na, gyere csak befelé! – az öreg tartotta az ajtót, és Peter besétált a
házba. Szivarfüst és macskaeledel szaga terjengett. A televízióban Vanna
White nyávogott. – Jaj, hát a Szép remények a megfejtés… – harsogta Mr.
Weatherhall a tévévetélkedő szereplői felé. – Ezek tiszta idióták….
–

Petert a konyhába vezette. – Várj meg itt. Az alagsor nem kerülhet a
vendégek szeme elé.
– Valószínűleg

van egy porcica az egyik polcon – gondolta Peter.

Nekidőlt a konyhapultnak, és kézzel végigsimított a műanyag lapon. Peter
kedvelte Mr. Weatherhallt, mert még ha zsörtölődött is, az ember tudhatta,
hogy csak azért ilyen, mert hiányzik neki a rendőrködés, nincs kin
gyakorolnia. Amikor Peter kisebb volt, Joey meg a barátai mindig
megpróbálták megszívatni az öreget – hókupacot raktak szépen letakarított
kocsibehajtójára, vagy ráengedték a kutyáikat a manikűrözött gyepre, hogy
ott végezzék el a nagydolgukat. Peternek az is eszébe jutott, hogy amikor
Joey úgy tizenegy éves lehetett, megdobálták Weatherhall házát tojással
Halloweenkor. A bátyja le is bukott a barátaival együtt, és Weatherhall
rapportra idézte őket a házába. – Az a fickó nagyon szuper – mondta
később Joey. – A lisztesdobozában pisztolyt tart.
Peter az alagsor felé fülelt, ahonnan még mindig a tevés-vevés zajai
hallatszottak.
Peter a mosogatóhoz oldalazott, ahol négy kisebb-nagyobb acéldoboz
sorakozott tornasorban, és a legkisebben ez állt: SÜTŐPOR, aztán az

egyre nagyobbakon: BARNA CUKOR, CUKOR, LISZT. Peter óvatosan
kinyitotta a lisztesdobozt.
Egy kis fehér felhő emelkedett belőle az arcáig.
Peter köhögött, és a fejét rázta. Na persze, Joey hazudott, és ez
egyáltalán nem meglepő.
Aztán mégiscsak megbillentette a mellette álló cukrosdoboz fedelét is: egy
9 milliméteres félautomata pisztoly tekintett rá.
Egy Glock 17-es – talán ezt hordta magánál Mr. Weatherhall, amikor még
rendőrként dolgozott. Peter ismerte a fegyvereket, hiszen közöttük nőtt fel,
de azért azt is látta, mekkora különbség van egy vadászfegyver, egy puska
és egy ilyen szép kis kompakt maroklőfegyver között. Az apja szerint hülye,
aki nem aktív rendfenntartó, mégis fegyvert tart otthon, mert hogy a fegyver
inkább veszélyeztet, semmint megvéd ilyenkor. A fő gond az a
pisztolyméretű fegyverrel, hogy túl rövid a csöve, ennélfogva az ember
hajlamos megfeledkezni arról, hogy saját magától biztonságos távolságban
kell tartania. A célzás pedig olyan egyszerű és gyors vele, mint ha az ember
előretartja az ujját.
Peter hozzáért a pisztolyhoz – hideg volt és sima. Varázslatos. Ujjaival
megsimította a ravaszt, a tenyerébe zárta a markolatot. Könnyű volt és
karcsú.
Lépteket hallott.
Gyorsan rácsapta a dobozra a fedelet, és megpördült, majd összefonta a
karját maga előtt. Mr. Weatherhall megjelent a lépcső tetején, két kezében
egy piros benzineskannával. – Itt van, viheted – mondta. – Aztán teletöltve
hozd vissza.
Úgy lesz – ígérte Peter, és kiment a konyhából. Igyekezett, nehogy a
dobozok felé pillantson, pedig nagyon szeretett volna
–

Iskola után Matt jelent meg némi csirkelevessel felszerelkezve, a
szomszédos vendéglőből hozta, és néhány képregény is volt nála. – Hát te
miért nem vagy ágyban? – kérdezte.

Megnyomtad a csengőt – felelte Josie. – Nem kellett volna ajtót
nyitnom?
–

Matt úgy sürgölődött Josie körül, mintha mononukleózisa vagy rákja lenne,
nem pedig egy vacak vírus. Pedig Josie ezt mondta neki, amikor Matt
felhívta a mobilján az iskolából aznap reggel. Matt visszanyomta Josie-t az
ágyba, betakargatta, és odaadta neki a húslevest, hogy vegye Josie az
ölébe. – Ez meggyógyít, mint… bármi más, oké?
– És

a képregények…?

Matt vállat vont. – Az anyám mindig hozott nekem ilyeneket, amikor
betegen feküdtem otthon. Nem is tudom. Valahogy mindig jobban lettem
tőlük.
Matt leült mellé az ágyra, Josie pedig kézbe vette az egyik képregényes
füzetet. Miért mindig ilyen feltűnően szexi Wonder Woman? Ha valakinek
ekkora mellei vannak, akkor több esze is lehetne, semhogy egy jó erős
melltartó nélkül ugrándozzék le az épületek tetejéről, és verekedjék a
bűnözőkkel, nem?
Erről Josie-nak eszébe jutott, hogy mostanában alig tudja felvenni a saját
melltartóját, olyan érzékenyek a mellei. Ez felidézte az előző napi terhességi
tesztet, papírtörlőbe csomagolva dobta ki a kinti szemetesbe, nehogy az
anyja megtalálja.
– Drew

némi elhajlást tervez most péntek estére – mondta Matt. – A szülei
Foxwoodsba mennek a hétvégére – Matt összevonta a szemöldökét. –
Remélem, addigra jobban leszel, és el tudsz jönni. Egyébként szerinted mi a
bajod?
Josie feléje fordult, és mély lélegzetet vett. – Az a baj, ami nincs. A
menzeszem. Már két hete késik. Tegnap csináltam egy terhességi tesztet.
Már beszélt néhány egyetemistával a Sterling College-ból, hogy vesznek
két hordócska bort a termelőktől. Én mondom, ez a buli világbajnok lesz.
–

– Hallottad,

amit mondtam?

Matt úgy mosolygott, ahogy a gyereket szokták megnyugtatni, ha olyasmit
mond, hogy például leszakadt az égbolt. – Szerintem túlreagálod.
– Pozitív

volt a teszt.

– Talán

a stressztől.

Josie szeme elnyílt csodálkozásában. – És ha nem stressz? Mi van, ha…
igaz?
Akkor ketten visszük el a balhét. – Matt előrehajolt, és homlokon
csókolta Josie-t. – Kicsim – mondta –, sosem szabadulsz meg tőlem.
–

Pár nap múlva havazott, és Peter szándékosan annyit használta a
hófúvót, hogy kifogyjon belőle a benzin, és már ment is át Mr.
Weatherhallhoz.
Na ne mondd, hogy már megint kifogyasztottátok – fogadta Petert a
küszöbön.
–

– Apa

szerintem nem ért rá, hogy feltöltse a póttartályunkat – felelte Peter.

Kell rá időt keríteni – mondta Mr. Weatherhall, de már indult is az
alagsorba. Az ajtót tárva-nyitva hagyta, hogy Peter bejöhessen. – Ha az
ember napirend szerint él, úgy minden rendben megy.
–

A tévén most is egy vetélkedő ment, s miközben Mr. Weatherhall eltűnt
odalent, Peter levette a konyhapulton lévő cukrosdoboz fedelét. A fegyver
most is benne volt. Peter benyúlt érte, kivette, és elakadt a lélegzete.
Visszatette a doboz fedelét, és a helyére igazította a fémdobozt, hogy
pontosan ugyanúgy álljon, ahogy korábban. Aztán a pisztolyt csővel lefelé a
nadrágja övrészébe dugta: a dzsekije eltakarta a dudort.
Aztán óvatosan kihúzta az evőeszközös fiókot, és bekukkantott a
szekrényekbe. Amikor a hűtőszekrény poros tetején húzta végig a kezét, egy
második pisztoly simult a tenyere alá.
Tudod, okos dolog egy póttartály… – jött Mr. Weatherhall hangja
odalentről, a lépcső aljáról, és az öreg már csoszogott is felfelé. Peter
elengedte a pisztolyt, és gyorsan az oldalához szorította mindkét karját.
–

Kiverte a víz, mire Mr. Weatherhall beért a konyhába. – Jól vagy? – nézett
az exrendőr Peterre. – Olyan fehérnek látszik a szád…
Tegnap este sokáig fennmaradtam, hogy tanuljak. Köszönöm a benzint.
Megint…
–

– Mondd

meg az apádnak, hogy legközelebb nem segítem ki – zsörtölődött
Mr. Weatherhall, és búcsút intett Peternek a tornácról.
A fiú megvárta, míg Mr. Weatherhall mögött becsukódik az ajtó, aztán
rohanni kezdett, csak úgy porzott utána a hó. Lerakta a benzintartályt a
hófúvó mellé, és berontott a házba. Magára zárta a szobája ajtaját, elővette
a fegyvert a nadrágjából, és leült vele.
Fekete volt, nehéz a méretéhez képest, és szépen formált öntvény.
Igazándiból az volt a meglepő, mennyire játékfegyvernek látszott a Glock –
ami persze azt jelenti, hogy ennyire valósághűre csinálják a gyerekjátékokat.
Kibiztosította a tárat.
Aztán behunyta a szemét, és a fejéhez tartotta a pisztolyt. – Bumm… –
suttogta.
Aztán lerakta a fegyvert az ágyra, és lehúzta az egyik párna huzatát.
Belecsomagolta a Glockot, a maradék anyagot köréje tekerve, mint egy
kötést. A matraca alá csúsztatta a fegyvert, és ráfeküdt.
Arra a mesére gondolt, amelyben a hercegnő megérzi az ágyában a
babszemet… vagy a borsószemet. Akármit. Peter ugyan nem herceg, és a
dudor sem fogja ébren tartani.
Sőt, épphogy jobban fog tőle aludni.

Josie azt álmodta, hogy egy gyönyörű indiánsátorban áll, falai egymáshoz
aranyfonallal rögzített, vajszínű őzbőrdarabokból vannak. Josie körül piros,
sárga, lila és kék festékkel fölmázolt legendák elevenedtek meg – vadászok,
szeretők és a halál történetei. Párna gyanánt vaskos bölénybőröket
halmoztak a padlóra; a tűzrakóhelyen rubintszínben ragyogtak a fahasábok.
Amikor Josie felnézett, a füstnyíláson át látta a csillagokat.
Aztán Josie azt érezte, hogy a lába megcsúszik – vagyis még rosszabb:
megállíthatatlanul csúszott egész testében lefelé. Lepillantva csak az üres
eget látta maga alatt, és arra gondolt, vajon olyan ostoba volt e, hogy
elhitte: sétálgathat a felhők között, vagy pedig a föld tűnt el hirtelen a lába
alól, amikor éppen nem figyelt oda.
Zuhanni kezdett. Érezte, ahogy estében forog-pörög, a szoknyája
vitorlaként kidagad, és a szél süvít a lábai között. Nem akarta kinyitni a

szemét, de nem állhatta meg, hogy ne lessen egy kicsit: a föld ijesztő
gyorsasággal közeledett felé. Postabélyegnyi zöld, barna és kék kockákat
látott, egyre csak nőttek, és egyre jobban látszott, mi van rajtuk.
Ott az iskola… A házuk… A tető a hálószobája fölött. Mindjárt nekiütődik!
Josie megfeszült, hogy megacélozza magát az elkerülhetetlen becsapódás
ellen. Az ember azonban sohasem csapódik a földnek álmában, sohasem
látja saját magát meghalni. Josie ehelyett azt érezte, hogy valami
pocsolyafélében landol, és a ruhái úgy hullámoznak körülötte, mint amikor a
medúza szétterül a langyos tengerben.
Felébredt, kapkodta a levegőt, és rájött, hogy még mindig nedvességet
érez. Felült, felemelte a takarót, és meglátta maga alatt a vértócsát.
Három pozitív terhességi teszt után, három hét várakozás után végre
elvetélt…
Hálaistennekhálaistennekhálaistennek… Josie a takaróba fúrta arcát, és
zokogni kezdett.

Lewis a konyhaasztalnál ült. Szombat reggel lévén az Economist legutóbbi
számát olvasta, és közben akkurátusan rágcsált egy teljes kiőrlésű lisztből
sütött kekszet, amikor a telefon megcsörrent. Lacyre pillantott, aki a
mosogató mellett állva gyakorlatilag közelebb volt a telefonhoz, de a
felesége feltartotta víztől csöpögő kezét. – Felvennéd…? Lewis felállt, és
felkapta a kagylót. – Halló!
– Mr.

Houghton?

– Igen?

– mondta Lewis.

Tony vagyok, a Burnside's-tól. A rendelt töltények megérkeztek.
A Burnside's fegyerüzlet volt; Lewis ősszel ott vette a muníciót és a
fegyvertisztítószereit, és egyszer-kétszer volt olyan szerencséje, hogy egy
őzet is bevihetett mérlegelésre. Most azonban február van, vége a
vadászidénynek. – Nem rendeltem semmit – mondta Lewis. – Valamit biztos
összekevertek…
Lerakta a telefont, és visszaült a keksze mellé. Lacy kiemelt egy nagy
serpenyőt a mosogatóból, és a szárítóra rakta. – Ki volt az?

Lewis lapozott egyet a folyóiratban. – Rossz számot hívtak – felelte.

Mattnek hokimeccse volt Exeterben. Josie általában elment a hazai
meccsekre, de amikor a csapat idegenben játszott, nemigen. Ma azonban
kölcsönkérte az anyja kocsiját, és lement a tengerpartra. Idejekorán indult,
hogy még elcsíphesse Mattét az öltözőben, a meccs előtt. Odaérve bedugta
fejét a vendégcsapatnak kijelölt terembe, és azonnal megcsapta az orrát a
felszerelésből áradó oroszlánszag. Matt háttal állt neki, már rajta volt a
mellvédő, a kitömött nadrág és a korcsolya. A póló viszont még nem.
A fiúk közül egyesek előbb észrevették Josie-t, mint Matt. – Hé, Royston
– mondta egy idősebb játékos. – Megérkezett a rajongói klubod elnöke.
Matt nem szerette, ha Josie a meccse előtt bukkant fel a közelében.
Utána persze kötelező volt, hiszen Mattnek szüksége volt rá, hogy valakivel
megünnepelje a győzelmet. Nagyon határozottan közölte Josie-val, hogy
nincs rá ilyenkor ideje, és a többiek csak a szájukra veszik miatta, amiért
ilyen pióca, és nem tud leszakadni róla. A Mester is azt akarja, hogy a meccs
előtt csak magukra és az elkövetkezendő játékra összpontosítsanak, Josie
azonban most úgy gondolta, hogy talán ez egy kivételes alkalom. Matt arca
elfelhősödött, amint a többiek rázendítettek:
– Matt,
– Hé,

segítségre szorulsz, hogy felvedd a herevédőt?

fiúk, szerezzetek neki egy nagyobbat, mert most kicsi lesz…

Na ja – vágott vissza Matt, ahogy a gumiszőnyegen Josie felé lépdelt. –
Szeretnétek, ha lenne nektek is valakitek, aki még a krómot is képes
leszopni egy Merciemblémáról…
–

Josie érezte, hogy elpirul, amint az egész öltöző röhögésben tört ki az ő
kárára, és a durva megjegyzések immár nem Mattre, hanem őrá irányultak.
Matt megragadta Josie-t a karjánál, és kivonszolta az öltözőből.
– Megmondtam
– Tudom,
– Ez

neked, hogy ne zavarj meccs előtt – mondta.

de ez most fontos…

is fontos – helyesbített Matt, és körbemutatott a jéghokipályán.

– Rendben

vagyok… – bökte ki Josie.

– Nagyszerű.

Josie rábámult. – Nem, Matt. Úgy értem, hogy… már nincs semmi baj.
Neked volt igazad.
Matt rájött, hogy mit magyaráz neki Josie, és a lány derekát átfogva
felemelte Josie-t a magasba. A hokiöltözet úgy feszült közéjük, mint a lovagi
páncél. Matt megcsókolta Josie-t, aki a hajdani lovagokra gondolt, ahogy
felvértezetten indultak a csatába, meg a lányokra, akiket hátrahagytak.
– Mint

mindig – jegyezte meg Matt vigyorogva.

Második rész
Amikor a bosszú útjára lépsz,
Azzal kezdd, hogy két sírt ásol:
Egyet az ellenségednek, egyet pedig magadnak.
Kínai közmondás

Sterling nem egy gettó. Itt nincsenek drogdílerek a Fő utcán, sem,
pedig a szegénységi küszöb alatt élő lakosok. A bűnözés szinte a
nullával egyenlő.

Az emberek éppen ezért döbbentek meg annyira a történtek miatt.

Azt kérdik: ez hogyan történhetett meg éppen itt?

Nos, miért ne történhetett volna meg éppen itt?

Csak egy zavart lelkű gyerek kell hozzá, aki fegyvert is tud
szerezni magának.

Nem kell ahhoz gettóba mennünk, hogy ilyet találjunk. Csak a
szemünket kell hozzá kinyitnunk. A következő elkövető talán
odafent van, az emeleten, vagy éppen a tévé előtt heverészik a
nappalidban. Te viszont úgy teszel, mintha ez veled, a te
házadban, nem fordulhatna elő. Azt mondod magadnak, hogy te
védett vagy, mert ott élsz, ahol élsz, és az vagy, aki vagy.

Mert így sokkal könnyebb, nem igaz?

Öt hónappal később
Az emberekről jó sok megtudható abból, hogy milyen szokásoknak
hódolnak. Jordan például aszerint is tudta osztályozni az esküdteket, hogy
vajon odaviszik-e a kávéjukat a laptopjukhoz, és online olvassák-e el az
egész New York Times-t. Vagy, mint mások esetében, fel se jön a
képernyőjükre semmiféle híradás, mert a híreket túlságosan leverőnek
tartják. Voltak aztán vidéki emberek, akik televíziójukon kizárólag csak a
szemcsés helyi adást tudják fogni, mert képtelenek lettek volna kifizetni azt
az összeget, amennyibe a házukig elvezetett kábel került volna. Olyanokat is
ismert Jordan, akik csak azért vettek bonyolult műholdas rendszert, hogy
nézhessék a japán szappanoperákat, vagy Mary Margaret nővérrel
imádkozhassanak együtt hajnali háromkor. Akadtak, akik a CNN-t nézték,
mások pedig a FOX híradásait kedvelték jobban.
Már hat órája tartott az esküdtek meghallgatása, melyen Peter
tárgyalására kiválasztják az esküdtszék tagjait. Hosszú napokba telik, és
Jordannek Diana Leven és Wagner bíró társaságában kell eltöltenie ezt az
időt, miközben az esküdtjelöltek egyesével jönnek egymás után, hogy a
tanúk padjában ülve megválaszolják a vád és a védelem legkülönfélébb
kérdéseit. A cél az, hogy találjanak tizenkét embert (plusz egy tartalékot),
akiket személyesen nem érintett a lövöldözés, akik kibírnak egy hosszú
tárgyalást, és nem aggódnak a vállalkozásuk vagy kisgyermekük miatt.
Olyanokat kerestek, akik nem néznek meg minden egyes híradást az ügyről
– vagy ahogy Jordan becézgette őket magában: arra a néhány áldott
együgyűre van szükségük, akik az utóbbi időben egy sziklabarlangban éltek.
Augusztus volt, és az utóbbi egy héten a hőmérséklet napközben csaknem
elérte a harmincnyolc fokot. Hogy még tetézze a helyzetet, a tárgyalótermi
légkondicionáló elromlott, Wagner bíró pedig molyirtó és lábszag keverékét
izzadta ki magából.
Jordan már levetette a zakóját, és meglazította inge legfelső gombját a
nyakkendő csomója alatt. Még Diana is – akiről Jordan titokban azt
gondolta, hogy valójában egy emberszabású robot – felcsavarta a haját a
feje tetejére, és egy ceruzát szúrt át rögtönzött kontyán. – Mi következik? –
kérdezte Wagner bíró.
–A

hatmilliomodik esküdt – mormogta Jordan az orra alatt.

–A

nyolcvannyolcadik esküdt – jelentette be a jegyző. Ezúttal egy férfi jött
kekiszínű nadrágban, rövid ujjú ingben.
Gyérülő haja, vitorláscipője és széles jegygyűrűje volt. Jordan mindezt
feljegyezte.
Diana felállt, bemutatkozott, és elkezdte bombázni kérdéseivel a jelöltet. A
válaszok eldöntik, hogy egy egy jelöltet jó okkal elküldhetnek-e, vagy sem.
Hasonló ok, ha például a gyermekét megölték a sterlingi lövöldözésben, s
ezért az illető nem lehet pártatlan. Ha ilyen ok nincs, akkor Diana hozzálát a
kikérdezéshez. Neki és Jordannek tizenötször joga van arra, hogy csupán
zsigeri megérzésre hivatkozva elutasítsa a jelöltet. Diana eddig egyetlen
lehetőséget használt el a tizenötből, amikor egy alacsony, kopaszodó
szoftverfejlesztő ellen szavazott. Jordan pedig egy korábbi haditengerész
kommandóst bocsátott útjára.
– Mi

a foglalkozása, Mr. Alstrop? – kérdezte Diana.

– Építész
– Ön

házasember?

– Igen,

idén októberben lesz húsz éve…

– Vannak
– Kettő,
– Ők

vagyok.

gyermekei?

egy tizennégy éves fiú és egy tizenkilenc éves lány.

állami középiskolába járnak?

–A

fiam igen. A lányom már egyetemista. A Princetonra jár – tette hozzá a
férfi büszkén.
– Tud

bármit erről az ügyről?

Ha azt mondja, igen, az még nem zárná ki őt a tárgyaláson való
részvételből. Az számít, hogy mit hisz, vagy mit nem hisz a média ellenében.
Hát csak azt, amit a lapokban olvastam – mondta Alstrop, és Jordan
lehunyta a szemét.
–

– Rendszeresen

olvas valamilyen napilapot?

Régebben a Union Leadert – mondta a férfi –, de a vezércikkeiktől falra
másztam. Újabban inkább a New York Times fő anyagait nézem át,
amennyire tudom.
–

Jordan ezt átgondolta: a Union Leader megveszekedetten konzervatív
lap, a New York Times pedig liberális.
És mit néz a tévében? – folytatta Diana. – Milyen műsorokat néz
szívesen?
–

Nem nagyon szerettek volna egy olyan esküdtet, aki napi tíz órában nézi a
bírósági közvetítéseket. És olyat sem, aki mondjuk a gyerekcsatornára van
rákattanva.
–A

60 Minutes-t – válaszolta Alstrop – és a Simpson családot.

Na tessék, végre egy normális fickó…. Jordan talpra kászálódott, mert
Diana átadta neki a kérdezés jogát.
– Mire

emlékszik abból, amit az ügyről olvasott? – kezdte.

Alstrop vállat vont. – Volt egy lövöldözés az iskolában, és az egyik diákot
letartóztatták.
– Ismer

a diákok közül valakit?

– Nem.
– Ismer

valakit, aki a Sterling középiskolában dolgozik?

Alstrop a tejét rázta. – Nem.
– Beszélt

bárkivel, aki érintett az ügyben?

– Nem.

Jordan odasétált a tanúk padjához. – Van egy olyan szabály ebben az
államban, hogy piros lámpánál is jobbra lehet fordulni, ha előzőleg megáll a
lámpánál. Ismeri a szabályt? Persze.
Mi van akkor, ha a bíró úr azt mondja önnek, hogy nem fordulhat jobbra
a pirosnál – hogy egészen addig várnia kell, amíg a lámpa megint zöldre vált,
pedig a felirat a lámpán kifejezetten azt hirdeti az ön orra előtt, hogy
JOBBRA FORDULÁS PIROSNÁL IS? Mit tenne ekkor ön?
–

Alstrop Wagner bíróra nézett. – Gondolom, a bíróra hallgatnék.
Jordan elégedetten mosolygott magában. Nem érdekelte, hogy milyen
Alstrop vezetési stílusa, csak az, ami a kérdésben el volt rejtve: vajon ez az
ember tovább lát-e az orránál, vagy a megszokások rabja? Márpedig
utóbbiakat szerette volna kívül tudni a tárgyalótermen. Felmerülhetnek olyan
információk ezen a tárgyaláson, amelyekhez nem feltétlenül intuitíven,
érzelmi alapon kell viszonyulni. Olyan emberek kellenek az esküdtszékbe,
akik eléggé nyitottan gondolkoznak ahhoz, hogy megértik: a szabályok nem
mindig azok és olyanok, aminek és amilyennek hisszük őket, és van fülük
arra, hogy meghallják, igazítani kell egy adott pillanatban a váltón, és aztán
aszerint haladni tovább.
Amikor Jordan befejezte a kikérdezést, Dianával együtt a bírói pulpitushoz
lépett. – Van rá nyomós okuk, hogy kizárják ezt az esküdtet a tárgyalásból?
– tette fel a kérdést Wagner bíró.
– Nincs,

uram – mondta Diana, és Jordan is megrázta a fejét.

– Akkor

tehát…?

Diana bólintott, Jordan a férfi felé pillantott, aki még mindig a tanúk
padjában ült. – Ő megfelel nekem – mondta.

Alex felébredt, de úgy tett, mint aki még nem. Szemét csak résnyire
nyitotta ki, hogy zavartalanul bámulhassa az ágya túloldalán fekvő férfit. Ez
a viszony – már négy hónapja tartott – még mindig rejtély számára.
Legalább annyira, mint Patrick vállán a szeplők kirajzolta csillagtérkép, vagy
a gerince mentén húzódó völgy. Vagy a fekete haja és a fehér lepedő közti
éles kontraszt. Alexnek olyan érzése volt, hogy Patrick behatolt a személyes
terébe, és ott láthatatlanul szétterjedt: az ingét a saját szennyese között
látta; a samponja illatát érezte a párnáján. Amikor felvette a telefont, hogy
felhívja, ő már vonalban volt. Alex már nagyon régóta élt magányosan –
praktikusan és eltökélten irányította az életét, kialakultak saját szokásai (jaj,
nem, hát kit akar becsapni… valójában, ha nem fogalmaz ilyen szépen,
bevallhatja, hogy: makacs, mint az öszvér…). Azt gondolta eleinte, hogy ez
a hirtelen támadás az ő kis magányos magánélete ellen majd kikészíti az
idegeit – de nem így történt. Azon kapta magát, hogy ha Patrick nem volt a
közelében, akkor nem találta a helyét, és furán érezte magát, mint a

tengerész, aki több, tengeren töltött hónap után köt ki, és még akkor is az
óceán ringatózását érzi maga alatt, amikor a földön jár.
Érzem ám, hogy vizslatsz – mormolta Patrick, és laza mosoly ömlött el
az arcán, de a szemét nem nyitotta ki.
–

Alex feléje hajolt, és a takaró alá csúsztatta a kezét. – És most mit érzel?
– Inkább

mit nem érzek?! – gyorsan, mint a villám, Patrick megragadta Alex
csuklóját, és behúzta a nőt maga alá. Még mindig álomittas szeme jegeskék
volt, ez Alexet fjordokra, gleccserekre, északi tengerekre emlékeztette.
Patrick megcsókolta, mire Alex köréfonódott az összes végtagjával. Aztán a
szeme tágra nyílt. – Ó, a francba…
–A

dolgoknak nem egészen erre a megfogalmazására hajtottam…

– Tudod,

mennyi az idő?

Éjszaka lehúzták a rolót, mert annyira bevilágított a telihold. Alex hallotta,
hogy Josie odalent a konyhában zörög az edényekkel.
Patrick átnyúlt Alex fölött az éjjeliszekrényre tett karórájáért. – Ó, a
francba… – ismételte, és lehajította magáról a takarót. – Már egy órája
dolgoznom kéne.
Magára kapta boxeralsóját, Alex pedig kiugrott az ágyból, és a
fürdőköpenyéért nyúlt. – És hogy intézzük Josie-val…?
Nem mintha titkolták volna viszonyukat Josie előtt – Patrick sokszor
beugrott hozzájuk munka után, vagy vacsorára jött, netán elvitte őket
valahová. Alex párszor már megpróbálkozott, hogy beszéljen Josie-val
Patrickről, hogy lássa, mit szól a lánya ahhoz a csodához, hogy az anyja
megint randizgat valakivel, de Josie tűzzel-vassal meggátolta, hogy erről szó
essék. Alex maga sem tudta, mi lesz ebből a viszonyból, csak abban volt
biztos, hogy Josie meg ő olyan régóta élnek kettesben, kipróbált duót
alkotva, hogy ha Patrick bejön a képbe, akkor a duó átalakul, és Josie
kiszorul belőle, magányossá válik. Alex pedig ezt mindenképpen meg akarta
akadályozni. A sokéves lemaradást is be akarta hozni a lányával való
kapcsolatában, ezért most tényleg Josie volt mindig az első, akire gondolt.
Ebből következett, hogy ha Patrick nála is töltötte az éjszakát, Alex úgy
intézte, hogy Patrick még Josie ébredése előtt elmenjen.
Kivéve ma, ezen a lusta, nyári csütörtök reggelen, amikor már tíz óra felé

járt az idő.
– Talán

ez most jó alkalom, hogy közöljük vele – vélte Patrick.

– Mit?
– Hát

hogy mi… – Patrick elhallgatott, és Alexre nézett.

Alex rámeredt, és érezte, hogy nem tudja a férfi helyett befejezni a
mondatot. Mert ő sem sejti, mit is kéne mondani. Sose gondolt rá, hogy ily
módon merül fel ez a téma közte és Patrick között. Vajon azért van most
Patrickkel, mert a férfi nagyon jó abban, hogy segítségére siessen annak,
akinek erre van szüksége? És ha a tárgyalásnak vége, akkor továbbáll? És
ő, Alex talán maga is befejezné akkor…?
Hogy együtt vagyunk – jelentette ki Patrick határozottan. Alex hátat
fordított neki, és szorosra húzta fürdőköpenye övét.
–

Patrick szavaival élve, most nem éppen erre a megfogalmazásra hajtott…
De hát ezt honnan tudhatná Patrick? Ha a férfi most egyenesen
nekiszögezné a kérdést, hogy mit akar a kapcsolatuktól, akkor… Nos, azt
mondaná: szerelmet. Azt akarja, hogy valakihez hazajöhessen. Egy olyan
vakációról akar álmodozni, amelyet majd hatvanévesen töltenek együtt, és
előre tudhatja, hogy majd együtt lépnek a repülőgép fedélzetére. Ezt persze
nem fogja bevallani Patricknek. Hogyisne… Mert mi volna, ha megtenné, és
Patrick csak üres tekintettel, értetlenül bámulna rá? Ha azt gondolná, hogy
túl korai még effélékre gondolni?
Ha most tenné fel a kérdést Patrick, ő inkább nem válaszolna semmit,
mert a válasz csak annak a legbiztosabb módja, hogy az embernek
köszönettel visszaadják a tálcán felkínált szívét.
Alex az ágy alatt kereste a papucsát, de csak Patrick öve akadt a kezébe.
Odadobta neki. Lehet, hogy nem is Josie miatt titkolózik. ..? Hanem mert
saját magát védi?
Patrick befűzte az övet a farmernadrágjába. – Nem kéne államtitkot
csinálni a dologból – mondta. – Hiszen jogod van rá, hogy… tudod.
Alex rápillantott: – Hogy szexeljek valakivel?
– Valahogy

finomabban akartam mondani – felelte Patrick.

És arra is jogom van, hogy megtartsam magamnak, amit nem akarok
kimondani – mutatott rá Alex.
–

– Akkor

azt hiszem, le kell vegyem a foglalást a hirdetőtábláról…

– Az

jó ötlet.

– És

talán akkor inkább ékszert hozok neked zálogba…

Alex a szőnyeget vizslatta, nehogy Patrick lássa, hogy most magában ezt
a mondatot elemzi – vajon mennyi benne a komoly elköteleződés?
Te jó ég, mindig ennyire frusztráló, ha nem az ember vezényli az előadást?
Mami! – kiabált fel Josie a földszintről. – Sütöttem palacsintát, ha netán
kérsz…
–

Figyelj – sóhajtott fel Patrick. – Még mindig tehetünk ellene, hogy Josie
rájöjjön… Csak vond el a figyelmét, én meg kiosonok.
–

Alex bólintott. – Majd a konyhában tartom. Te meg… – Patrickre pillantott.
– Csak siess. – Alex elindult kifelé a szobából, de Patrick elkapta a karját, és
visszahúzta.
– Hé

– mondta. – Viszlát! – lehajolt, és megcsókolta a nőt.

– Mami,

kihűl…!

– Akkor

majd találkozunk – mondta Alex, és eltolta magától Patricket.

Lesietett a lépcsőn. Josie a konyhaasztalnál ülve tömte magába az
áfonyalekváros palacsintát. – Hú, de jó az illata… Hihetetlen, hogy így
elaludtam – kezdte Alex, aztán abbahagyta, mikor meglátta a három tányért
az asztalon.
Josie hátradőlt, és összefonta a karját. – Szóval, hogy issza a kávéját?
Alex leült a lányával szemközt. – Nem akartam, hogy rájöjj.
Egy: nagylány vagyok. Kettő: a szuperdetektívnek nem kéne máskor a
garázs előtt hagynia a kocsiját.
–

Alex épp az abroszból húzkodott ki egy szálat. – Tej nélkül, két cukorral.
– No,

akkor legközelebb már tudni fogom – szögezte le Josie.

– És

hogy érzel ezzel kapcsolatban? – kérdezte Alex halkan.

– Hogy

kávéval kínálod?

– Nem,

a „legközelebbre” gondoltam…

Josie egy kövér áfonyaszemet piszkálgatott a palacsintája tetején. – Hát,
ez nem valami olyasmi, amibe beleszólhatok, nem?
De igen – válaszolta Alex. – Mert ha nem érzed úgy, hogy ez megfelel
neked is, Josie, akkor nem találkozom vele többet.
–

– Kedveled?
– Hát,
– És
– Azt

– kérdezte Josie a tányérjába bámulva.

igen.

ő is téged?
hiszem, igen.

Josie felnézett az anyjára. – Akkor ne érdekeljen, hogy más mit gondol.
De engem érdekel, hogy te mit gondolsz – mondta Alex. – Nem
szeretném, hogy úgy érezd, háttérbe szorulsz miatta.
–

Csak az a fontos, hogy észnél légy – mosolyodott el egy kicsit Josie. –
Valahányszor szexelsz, ugyanakkora a kockázata, hogy teherbe esel, mint
hogy nem. Ötven százalék az esélyed.
–

Alex felvonta a szemöldökét. – Tyűha, nem gondoltam volna, hogy
odafigyeltél, amikor ezt a hegyibeszédet tartottam neked.
Josie egy csöpp juharszirupot talált az asztalon, rányomta az ujját, és nem
nézett föl az asztallapról. – És szerinted… szerelmes vagy belé?
A szó úgy koppant az asztalon, mint egy leesett, sérült kismadár. – Nem –
felelte Alex gyorsan, mert úgy gondolta, ha meggyőzi erről Josie-t, akkor
saját magának is elhiszi, hogy a Patrickkel való viszonya csak a szexszel
kapcsolatos szenvedély kategóriájába esik, nem pedig oda, a… a másik
kategóriába. – Még csak pár hónapja ismerjük egymást.
– Nem

hinném, hogy ilyenkor van próbaidő – mondta Josie.

Alex úgy döntött, hogy ezen az aknamezőn mindkettőjük szempontjából
úgy járhat a legbiztonságosabban (mert így sérülhetnek a legkevésbé), ha

megjátssza, hogy csak egy múló szeszélyről, kellemes hóbortról van szó. –
Akkor se tudnám, milyen a szerelem, ha itt állna, és orrba verne – mondta
könnyednek szánt tónusban.
Az nem olyan, mint a tévében – hogy minden azonnal tökéletes. Josie
hangja egyre halkult, ahogy ezt mondta, a végén már alig lehetett érteni.
Amikor megtörténik, inkább az van, hogy az ember rájön, mennyi minden
sikerülhet félre.
–

Alex döbbenten nézett rá. – Ó, Josie…
– Vagy

efféle…

– Nem

akartalak…

Hagyjuk inkább, jó? – Josie mosolyogni próbált. – Nem néz ki rosszul,
főként az ő korához képest…
–

– Egy

évvel fiatalabb nálam – mutatott rá Alex.

Az én anyám mint pedofil… – Josie felkapta a palacsintás tálat, és az
anyja felé nyújtotta. – Mindjárt tök hideg lesz.
–

Alex elvette tőle a tányért. – Köszönöm – mondta, de közben úgy nézett
a lányára, hogy az rögtön megértette, miért hálás igazából az anyja.
Patrick ekkor lopakodott le a lépcsőn. A lépcsőfordulóban megállt, és
felfordított ujjával adott buzdító jelzést Alexnek. – Patrick – szólt oda neki
Alex hangosan. – Josie csinált nekünk palacsintát.

Selena persze ismerte az elvárt típusszöveget – mindig azt kell
hangoztatni, hogy a fiúk és a lányok semmiben sem különböznek egymástól
–, de azt is tudta, hogy erről minden gyakorló anyának és tanárnak más
lenne a véleménye, ha négyszemközt kérdeznék. Reggel volt, és a
játszótéren ültek – egy padról nézte, ahogy Sam megosztozik a homokozón
néhány kortársával. A kislányok azt játszották, hogy pizzát sütnek homokból
és kavicsból, a Sam mellett tevékenykedő kisfiú pedig azon igyekezett, hogy
újra meg újra odacsapva szétzúzza a dömperjét a homokozó faszegélyén.
Semmi különbség köztük, na persze – gondolta Selena.
Érdeklődéssel figyelte, hogy Sam elfordul a kisfiútól, és a lányokat kezdi
utánozni: homokot pakol a kisvödörbe, hogy sütit csináljon belőle.

Selena magában mosolygott, és arra gondolt, hogy talán ez annak apró
jele, hogy a fia egyszer majd szembemegy az előítéletekkel és
beidegződésekkel, és azt fogja csinálni, amiben a legjobban érzi magát. De
vajon lehet így gondolkozni? Ránézésre megmondható, hogy egy gyerekből
vajon milyen felnőtt lesz? Néha, amikor Samet elnézegette, egy-egy
pillanatra meglátta benne a férfit, aki majd lesz belőle – hiszen már ott volt a
tekintetében. Látható volt a kis férfipalántában, kivé fejlődik majd egykoron.
Érdekes, hogy nem csak a jövendő fizikai adottságokat lehet kutatni, hanem
azoknál mélyebbre is áshatunk, hátha találunk valamit. Vajon ezek a
kislányok otthonülő, süteményillatú mamák lesznek, vagy inkább cukrászipari
vállalatot irányító üzletasszonyok? A kisfiú destruktív magatartása átcsaphat
majd drogfüggésbe vagy alkoholizmusba? Vajon Peter Houghton tett-e
olyasmit gyerekkorában mondjuk, lökdöste a társait, vagy széttaposta a
bogarakat, vagy bármi amiből arra lehetett volna következtetni, hogy
egyszer gyilkolni fog?
A kisfiú a homokozóban lerakta a dömpert, és vadul ásni kezdett, mintha a
föld túloldalán szeretne kilyukadni. Sam abbahagyta a főzőcskét a homokkal,
és a lerakott játékautó után nyúlt. Közben elvesztette az egyensúlyát, és
nekivágta a térdét a homokozó szélének.
Selena odaugrott hozzá, hogy felkapja, mielőtt ordítani kezd. Sam
azonban a többi gyerek felé nézett: mintha ráébredt volna, hogy hiszen itt
nézőközönsége is van. És nem sírt, noha az arcocskája kivörösödött, és
mazsolaszerűre kámpicsorodott a fájdalomtól.
A lányoknak ez könnyebb. Kiabálhatnak egy kicsit, hogy „jaj, jaj” vagy „juj,
de fáj”, és ez társadalmilag teljesen elfogadható. A fiúknak ez nem járható út.
Nem beszélik ezt a nyelvet már kisfiúként sem, még kevésbé, amikor felnőtt
férfiakká válnak. Selenának eszébe jutott a tavalyi nyár, amikor Jordan
elment horgászni egy régi barátjával, akinek a felesége éppen akkor adta be
a válókeresetet. – És miről beszélgettetek? – kérdezte Selena, amikor
Jordan hazajött.
– Semmiről

– felelte Jordan. – Horgásztunk.

Ezt Selena egyáltalán nem értette – hiszen hat órán át horgásztak! Hogy
lehet ennyi ideig egy csónakban ücsörögni valakivel anélkül, hogy őszintén
beszélnének arról, mi is van a másikkal? Hogy küzd meg a lelki válsággal?
Vajon aggódik-e, mi lesz vele ezután?

Selena Samet nézte, aki most kézbe vette a dömpert, és ledózerolta vele
a saját homokpizzájál. Ilyen gyorsak a változások, szögezte le magában
Selena. Sam most még imádnivaló ragaszkodással öleli meg az anyját apró
karocskáival, és boldogan szalad feléje, ha Selena kitárja a karját. Előbbutóbb azonban rá fog jönni, hogy a barátai nem fogják már az anyjuk kezét,
amikor átmennek az úton, és már nem sütnek semmit homokból, hanem
inkább városokat építenek, és barlangokat fúrnak. Egyszer majd az az idő is
eljön – talán a középiskolában, vagy meg előbb –, hogy Sam begubózik a
szobájába, és elhúzódik, ha az anyja meg akarja simogatni. Rendes válasz
helyett csak odavakkant valamit, macsósan; és odacsap, ha kell, hiszen egy
férfi legyen kemény. Legyen férfi.

Josie közölte az anyjával, hogy önkéntes munkát vállalt a vakációra az
iskola szervezésében alsós és felsős diákokat korrepetál matekból. Be is
számolt Angie-ről, akinek a szülei az előző iskolaév folyamán váltak el, és a
kislány ennek egyenes következményeként megbukott algebrából. Beszélt a
leukémiás Joseph-ről, aki sokat hiányzott az iskolából a kezelések miatt, és
nem érti a törteket. Az anyja minden este, a vacsoránál megkérdezte, mi volt
aznap, és Josie mindig szolgált egy történettel. A probléma csupán annyi,
hogy ezek tényleg csak történetek voltak – és nem a valóság. Joseph és
Angie nem létezett, és ilyenformán Josie korrepetitori munkája sem.
Reggel, mint mindennap, Josie elindult otthonról. Felszállt a buszra, és
üdvözölte Ritát, a sofőrt, aki egész nyáron ezen a vonalon dolgozott.
Amikor az iskolához legközelebbi megállóhoz értek, mások leszálltak, de
Josie a helyén maradt. Nem is szállt le, csak a végállomáson – egy
mérföldnyire a Suttogó Fenyves nevű temetőtől.
Josie szeretett itt lenni. A temetőben senkibe nem futott bele, akivel nem
akart beszélgetni. És egyáltalán ki sem kellett nyitnia a száját, ha éppen nem
volt hangulata beszélni, Josie felsétált a kanyargós ösvényen, már annyira
ismerős volt neki, hogy csukott szemmel is tudta, hol van gödör, és hol
fordul balra az út. Tudta, hogy a vadul kék hortenziabokor félúton van Matt
sírja felé, és hogy csak akkor fogja érezni az illatát, amikor már csak pár
lépésnyire van tőle.
Már volt sírkő a sírhalmon: a hófehér márványtömbön Matt neve állt szép,
vésett betűkkel. A fű már kezdett kinőni a hantokon, és amikor Josie leült,
meleg volt alatta a talaj, mintha a nap beszivárgott volna a rögök közé, és

neki melegítette volna elő a helyet. Benyúlt a hátizsákba, kivett egy üveg
ásványvizet, egy mogyoróvajas szendvicset, és egy zacskó mazsolát.
– Hinnéd,

hogy az iskola egy hét múlva kezdődik? – mondta Mattnak, mert
néha beszélgetett vele. Választ természetesen nem várt, de valahogy
jólesett neki beszélni hozzá annyi hónap után, amikor egyáltalán nem beszélt
hozzá. – Persze nem az igazi iskolában lesz az évnyitó, azt talán csak
Hálaadáskor nyitják meg, amikor befejezik a rekonstrukciót.
Hogy valójában mit építenek át az iskolában, rejtély volt. Josie annyit
észrevett, amikor kocsival elment az iskola előtt, hogy az előcsarnokot és a
könyvtárat szétverték, csakúgy, mint a büfét. Vajon az iskola vezetősége
olyan naiv volna, gondolta, hogy azt hiszik, ha a tetthelyeket eltüntetik,
akkor a diákok beveszik, hogy soha semmi sem történt?
Valahol olvasta, hogy a kísértetek nem csupán egyes helyszíneken
bukkanhatnak fel, de embereket is üldözhetnek, Josie ugyan nem volt nagy
híve a paranormális tanoknak, de ebben hitt. Tudta, hogy bizonyos emlékei
megmaradnak örökké, és nincs előlük menekvése.
Josie lefeküdt a sírhantra, a haja szétterült a frissen sarjadt füvön. – Jó
neked, hogy itt vagyok? – suttogta – vagy inkább azt mondanád, ha te
volnál, aki beszélni tudsz kettőnk közül, hogy menjek innen a francba?
Nem akarta tudni a választ. Még gondolni sem akart rá. Inkább kinyitotta a
szemét, nagyon nagyra, és úgy bámult fel a ragyogó, azúrkék égboltra,
mígnem az szinte beleégett a szivárványhártyájába.

Lacy a Filene's áruház férfiruha-osztályán állt, és a sportos kardigánok
borzas-gyapjú, komoly-kék és ráncolt-krepp anyagát tapogatta. Két órát
vezetett Bostonig, hogy a legjobbat vehesse Peternek a tárgyalásra. Brooks
Brothers, Hugó Boss, Calvin Klein, Ermenegildo Zegna – volt itt minden, ami
olasz, francia, brit és kaliforniai. Megnézett egy árat, mire elállt a lélegzete,
aztán rájött, hogy egy csöppet sem érdekli az ár. Nagy valószínűséggel ez
lesz az utolsó alkalom, hogy egyáltalán bármit is vesz a fiának.
Lacy módszeresen átfésülte a ruhaosztályt. Kiválasztotta a legfinomabb
egyiptomi pamutból készült boxeralsókat, leemelt a polcról egy sorozat
Ralph Lauren márkájú fehér pólót meg néhány kasmírzoknit. Talált kekiszínű
nadrágot, harmincszor harmincasat. Aztán levett a vállfáról egy legombolt

nyakú, sötétkék inget, mert Peter mindig is utálta, ha az inggallérja nagyon
kiemelkedik a pulóver nyakából. Jordan utasítása szerint választott egy kék
zakót is – úgy legyen felöltözve, mintha a Phillips Exeter Akadémiára
küldené, mondta az ügyvéd.
Lacynek eszébe jutott, hogy Peter úgy tizenegy éves kora körül
gombfóbiás lett – utálta a gombokat, és bár az ember azt hinné, ez nem
nagy gond, alig lehetett neki nadrágot találni. Lacynek a világ végéig kellett
mennie, hogy találjon gumis derekú flanel pizsamanadrágot, amit otthon
napközben is lehet hordani. Lacy emlékezett, hogy még tavaly is látott
pizsamanadrágos gyerekeket az iskolában, és nem tudta, hogy vajon Peter
hozta-e divatba a dolgot, vagy csak megelőzte a korát.
Lacy ugyan mindent begyűjtött már, amire szüksége volt, de még folytatta
a sétát az áruházi osztályon. Megsimította a tiszta selyem
díszzsebkendőket, szinte elolvadtak az érintésétől, és választott is egyet,
amely illett Peter szeme színéhez. Aztán átpörgette a bőröveket – volt
fekete, barna, szegecselt és krokodilbőr –, aztán a nyakkendőket – a
pöttyösöket, az Anjou-liliomosokat, a csíkosakat. Felkapott egy
fürdőköpenyt: annyira puha volt, hogy csaknem elsírta magát. Választott
hozzá egy pihepuha gyapjúpapucsot is, meg egy cseresznyepiros
fürdőnadrágot. Akkor hagyta csak abba a vásárlást, amikor a karját már úgy
lehúzta a sok holmi, mintha egy gyereket cipelne.
Jaj, hadd segítsek! – szaladt hozzá egy eladónő, és levett a halom
tetejéről néhány holmit. A pulthoz mentek, ahol a nő egyesével hajtogatni
kezdte a ruhadarabokat. – Tudom, mit érez most – mondta mosolygós
együttérzéssel. – Amikor az én fiam ment el, akkor azt hittem, meg fogok
halni.
–

Lacy némán bámult rá. Lehetséges, hogy nem ő az egyetlen asszony a
világon, aki ilyen szörnyűségen megy keresztül? És ezután már ő is ki fogja
tudni szúrni a tömegből a másik sorstársat, mint ez az eladó? Mintha létezne
az anyaszomorító gyerekek anyái között valamiféle titkos szövetség?
Az ember azt hiszi, örökre szól a dolog folytatta a nő, de higgye el,
amikor hazajön majd karácsonyra vagy a nyári vakációra, és elkezdi felfalni
az egész kamrát, akkor azt fogja kívánni, hogy a kollégium bárcsak egész
évben tartana.
–

Lacy arca megfagyott. – Így van – mondta. – A kollégium már csak ilyen…

A lányom a New Hampshire-i Egyetemre jár, a fiam pedig a Rochesterre
– csevegett tovább a nő.
–

– Harvard…

Az én fiam oda megy.

Erről egyszer már beszéltek Peterrel – Peternek a Stanford informatikai
szaka jobban tetszett, és Lacy elkezdett vele viccelődni, hogy kidobálja az
összes olyan egyetem prospektusát, amely a Mississippitől nyugatra
található, mert azok túl messzire vannak.
Az állami börtön csak hatvan mérföld délre, Concordban…
– Á,

a Harvard… – reagált az eladónő. – Akkor nagyon okos lehet!

Az is – mondta Lacy, és addig beszélt Peter fiktív kollégiumba
vonulásáról, míg a hazugság már nem csípte a nyelvét. A végén már
csaknem maga is elhitte.
–

Három óra után Josie hasra fordult, kitárta a két karját, és arcát a fűre
szorította. Mint aki teljesen oda akar tapadni a földhöz… Ez talán nincs is
olyan messze a valóságtól, vélte Josie. Mélyen belélegezte a fű illatát –
általában nem érzett mást, mint növény- és földszagot, de olykor előfordult
– főként eső után –, hogy halványan megcsapta az orrát a Pert sampon
friss illata, mintha Matt a régi mivoltában volna ott, a föld alatt.
Begyűjtötte aztán a szendvics fóliáját és az üres vizesüveget, a
hátizsákjába tette, és elindult visszafelé a kanyargós ösvényen a temető
kapuja felé. Egy kocsi állt a kapuban. Ezen a nyáron már kétszer előfordult,
hogy Josie belefutott egy temetési menetbe, amitől kissé rosszul lett.
Meggyorsította hát lépteit abban a reményben, hogy már rég a távolsági
buszon fog ülni, mielőtt elkezdődne a ceremónia, és csak későn vette észre,
hogy a kocsi nem halottszállító, és még csak nem is fekete. Ugyanaz az
autó volt, amelyik reggel eltorlaszolta a garázskijárójukat. Patrick pedig a
kocsinak dőlve várta összefont karokkal.
– Hát
– Én

te mit csinálsz itt? – kérdezte Josie.

is ezt kérdezhetném tőled.

Josie vállat vont. – Ez egy szabad ország.
Josie-nak amúgy nem volt semmi kifogása Patrick Ducharme ellen, hacsak

nem az, hogy egy kissé idegesítette, mégpedig több okból is. Először is nem
tudott anélkül ránézni a férfira, hogy ne az a nap jusson az eszébe. Most
pedig állandóan néznie kellett, hiszen az anyja szerelme (de fura ezt
mondani…). Ez pedig valahogy még idegesítőbb. Az anyja a hetedik
mennyországban sétál, szerelmes, miközben Josie a saját barátja sírját
látogatja.
Patrick ellökte magát az autótól, és tett egy lépést Josie felé. –A mamád
azt hiszi, hogy te most éppen osztani tanítasz kétjegyű számmal.
–Ő

küldött, hogy kémkedj utánam? – kérdezte Josie.

– Jobb

szeretem azt a kifejezést, hogy „megfigyelés” – helyesbített Patrick.

Josie gúnyosan felhorkant, amit szégyellt egy kicsit, de nem tudta
megállni.
Az anyád nem tudja, hogy itt vagyok – közölte Patrick. – Én akartam
veled beszélgetni.
–

– Le

fogom késni a buszt.

Akkor majd elviszlek oda, ahová csak akarod – sóhajtotta Patrick kissé
elgyötört arccal. – Tudod, amikor én a munkámat végzem, sokszor gondolok
arra, hogy bárcsak visszaforgathatnám az időt – és korábban érnék a
lányhoz, akit meg akarnak erőszakolni, vagy a házhoz, amit ki akarnak
fosztani. Tudom, hogy milyen érzés, hogy az ember hiába tesz vagy mond
bármit, attól nem fog semmi sem megváltozni. És azt is tudom, hogy milyen
felébredni az éjszaka közepén, amikor az ember kénytelen újra meg újra
visszajátszani azt a pillanatot, de olyan élénken, mintha még egyszer átélné.
Szerintem te meg én ugyanazt a pillanatot játsszuk vissza mindig.
–

Josie nyelt egy nagyot. Az elmúlt hónapokban egyik jó szándékú
(pszichiáterrel vagy orvosokkal, de akár sterlingi diákokkal folytatott)
beszélgetés során sem érezte soha, hogy valaki ilyen pontosan megragadja
a lényeget. Azt, hogy mit is érez valójában. Patricknek azonban nem akarta
ezt elmondani – nem akarta beismerni a gyönge pontját, bár Josie-nak volt
egy olyan érzése, hogy Patrick ettől még tudja. – Ne játszd el, hogy bármi is
összekötne bennünket – mondta Josie.
De ha így van – felelte Patrick. – A mamád… – Patrick Josie szemébe
nézett. – Szeretem őt. Nagyon. És szeretném tudni, hogy van-e ez ellen
–

kifogásod.
Josie-nak elszorult a torka. Megpróbált visszaemlékezni arra, amikor Matt
mondta neki, hogy szereti. Vajon valaki mondja ezt még neki valaha az
életben?
– Az

anyám nagylány. El tudja egyedül is dönteni, hogy kivel b…

– Ne…!

– szakította félbe Patrick.

– Mit

ne?

– Ne

mondj olyasmit, amit később megbánnál.

Josie villogó szemmel hátrált egy lépést. Ha azt hiszed, hogy azzal
közelebb kerülsz az anyámhoz, hogy velem barátkozol, akkor tévedsz.
Többre mész a virággal és a csokoládéval. Ő aztán rám sem hederít.
– Ez

nem igaz.

– De

az igen, hogy te nem vagy olyan régóta velünk, hogy ezt is tudd!

– Josie

– mondta Patrick –, ölni tudna miattad!

Josie úgy érezte, megfojtja az igazság, s hogy a szavak még nehezebben
jönnek ki a torkán, mint amennyire nehéz volt az előbb nyelnie.
De értem nem tudna annyira, mint érted! Ő most boldog. Boldog, és én
meg… Tudom, hogy nekem örülnöm kéne, hogy ő boldog…
–

– De

ehelyett itt kell lenned – mondta Patrick, és a temető felé intett. – És
egyedül érzed magad.
Josie bólintott, és előtörtek a könnyei. Zavartan elfordult, és azt érezte,
hogy Patrick karja átfogja. A férfi nem szólt semmit, és ezért az egyért Josie
még szeretni is tudta – egyetlen, bármily jó szándékú szó is most betört
volna arra a kis helyre, amit a fájdalmának tartott fenn. Patrick hagyta, hogy
sírjon, ameddig csak akar. Aztán Josie abbahagyta, és egy picit Patrick
vállára hajtotta a fejét, és arra gondolt, hogy vajon most a hurrikán kellős
közepének szélcsendjébe került, vagy már vége a viharnak.
– Egy

rohadt dög vagyok – suttogta. – Irigykedem az anyámra.

– Szerintem

ezt ő megérti.

Josie elhúzódott, és megtörölte a szemét. – Elmondod neki, hogy itt
voltam?
– Nem.

Josie meglepetten nézett fel Patrickre. Arra számított, hogy az anyja
oldalára fog állni vele szemben.
– És

tévedsz… – mondta Patrick.

– Miben?
– Hogy

egyedül vagy.

Josie felpillantott a temetői domboldalra. Innen nem látszott Matt sírja, de
attól még ott volt – mint minden, ami ahhoz a naphoz, tartozott. – A
kísértetek nem számítanak.
Patrick mosolygott. – De az anyák igen.

Lewis a fémajtó dörrenését utálta a legjobban a háta mögött, és az sem
számított, hogy tudta, harminc perc múlva ki fog menni ugyanezen az ajtón a
börtönből. Az számít csak, hogy aki itt van, az nem tud elmenni. És az egyik
rab egy gyerek, akit ő tanított biciklizni rögtön rendes, kétkerekű járgányon.
Ugyanaz a fiú, akinek az óvodáskori levélnehezéke még mindig Lewis
asztalán áll. Ugyanaz a gyerek, akinek látta az első lélegzetvételét.
Tudta, hogy Peternek kisebbfajta sokkot fog okozni, hogy most bejön
hozzá – hosszú hónapok óta, minden héten arra készült, hogy végre
összeszedi a bátorságát ehhez a látogatáshoz, de valahogy mindig talált
valami elintéznivalót vagy egy tanulmányt, amit el kellett olvasnia. Amint
azonban az őr kinyitott egy ajtót, és Peter bejött a látogatóhelyiségbe,
Lewis ráébredt, hogy mire nem számított: arra, hogy őneki mekkora
megrázkódtatás lesz Petert látni.
Peter valahogy nagyobb lett. Talán nem magasabb, de szélesebb – vállai
szétfeszítették az inget, a karja is izmosabb lett. A bőre átlátszó-fehér volt –
szinte kékes árnyalatú a természetellenes, hideg neonfényben. A keze nem
állt meg egy pillanatra sem – még akkor is mozogtak az ujjai, amikor leült a
székre.
– Hát

az ember sohasem tudhatja, mi jön… – szólalt meg Peter. Lewis hat-

hétféle indítószöveget agyalt ki még otthon arról, hogy miért nem bírta
rávenni önmagát a fia meglátogatására, de ahogy most Petert látta maga
előtt, csupán ezt tudta kinyögni: – Bocsáss meg.
Peter szája vékony vonallá feszült. – Miért? Hogy le se szartál hat
hónapig?
Inkább úgy gondoltam, hogy az elmúlt tizennyolc év miatt – vallotta be
Lewis.
–

Peter hátradőlt a széken, és az apjára bámult, aki nagy erőfeszítés árán
állta a fia pillantását. Vajon Peter megadja neki a bűnbocsánatot? Még akkor
is, ha ő még nem biztos benne, hogy viszonozni tudja ezt a szívességet?
Peter végighúzta a tenyerét az arcán, és megcsóválta a fejét. Aztán
mosolyogni kezdett. Lewis görcsös izmai felengedtek, a testtartása ellazult.
Egészen mostanáig bizonytalan volt benne, mit várhat Petertől. Magában
eddig végiggondolhatott mindent, ahogy csak akarta, meggyőzhette magát,
hogy a bocsánatkérést mindenki elfogadja, és érvelhetett azzal, hogy hiszen
ő a szülő, ő diktál – de mindezt nehéz volt most érvényesíteni a börtön
látogatóhelyiségében, miközben a balján ülő nő a lábát próbálta
hozzádörgölni a szeretője térdéhez a tiltott piros vonal fölött, a másik
oldalon ülő pasas pedig a pechszériáját átkozta.
A mosoly Peter arcán megkeményedett, s grimasszá torzult. –A kurva
életbe… – köpte a szót a fogai között. – Mi a francnak kellett idejönnöd?
Mikor annyit se számítok neked, mint egy rakás szar. Ne mondd nekem,
hogy bocsássak meg. Nem akarsz te bocsánatot kérni, csak magadat
akarod hallani, hogy kimondtad. Magad miatt jöttél ide, nem miattam!
Lewis feje hirtelen elnehezült, mintha egy kőrakás lenne az agya helyén.
Előrehajolt, a feje csüggedten lekonyult, hogy a végén már a kezét érte a
homlokával. – Képtelen vagyok bármire, Peter – suttogta. – Nem tudok
dolgozni, nem tudok enni. Aludni se tudok – emelte fel a fejét. – Az új diákok
jönnek körülnézni az egyetemi városban. Látom őket az ablakomból, ahogy
mutogatnak, nézelődnek, hallgatják az idegenvezetőket, és mindig az jut az
eszembe, hogy mennyire vártam már, hogy veled ugyanez történjen.
Évekkel ezelőtt, Joey születése után Lewis írt egy tanulmányt a boldogság
exponenciális növekedéséről – azokról a pillanatokról, amikor valami
történik, s utána hirtelen megugrik a boldogság mérőszáma. A

végkövetkeztetése az volt, hogy az eredmény változó, de nem attól függ
igazán, hogy mi váltotta ki a boldogságérzet fokozódását, hanem sokkal
inkább azon múlik, milyen lelkiállapotban éltük meg az esemény
bekövetkeztét. Például a gyermekáldás egészen máskent jön az ember
életébe, amikor boldog házasságban él, és családot tervez, mint amikor
tizenhat évesen felcsinál egy lányt. A hideg idő ideális lehet, ha az ember
síelni megy, de milyen kiábrándító, ha éppen a tengerparton szeretnénk
vakációzni. A valaha gazdag, de tönkrement embert iszonyúan boldoggá
teheti egyetlen dollár is; a szupervendéglő séfje pedig meg fogja enni a
kukacot is, ha történetesen egy lakatlan szigetre vetette a sorsa. Az apa, aki
abban reménykedett, hogy jó iskolákba járathatja, és sikeresen elindíthatja a
fiát az életben, más körülmények között attól is boldog lehet, hogy élve látja,
és biztonságban tudja. Hogy megmondhatja neki, mindig is szerette, és most
is szereti.
De hát tudod, miket mondanak a jó egyetemekről – mondta Lewis, és
egy kicsit kiegyenesedett ültében. – Irreális árakat kérnek.
–

Szavai meglepték Petert. – A sok hülye szülő, akik negyvenezret kaparnak
össze egy évben… – mosolyodott el halványan Peter. – És erre itt vagyok
én, és a legtöbbet nyerem vissza az adódból, amit befizettél.
Mi többet akarhat egy közgazdász? – tréfált Lewis, bár ez egyáltalán
nem volt vicces, mint ahogy soha nem is lesz az. Aztán rájött, hogy ez is ad
egy kis boldogságot: ha az ember csak azért mond vagy tesz valamit –
bármit –, hogy a fiát így mosolyogni lássa. Mintha volna min mosolyogni;
mintha nem karcolná úgy a torkát minden egyes kimondott szó, mint a törött
üvegcserép.
–

Patrick az ügyésznő asztalán nyugtatta a lábát, mialatt Diana Leven
átfutotta a lövöldözés utáni napokban írt ballisztikai jelentéseket. Patrick
tanúvallomását készítették elő a tárgyalásra. – Volt két puska, ezeket nem
használta – magyarázta Patrick –, és két egyforma pisztoly – Glock 17-esek
–, amelyek egy szomszéd nevén vannak regisztrálva. Egy nyugdíjas rendőr
az illető. Diana felpillantott a papírokból. – Hát ez gyönyörű.
Na ja, ismerjük a zsarukat – mi értelme lezárt szekrényben tartani a
fegyvert, ami gyorsan kellhet? Mindenesetre az A-jelű fegyvert használta az
iskola területének nagy részén – ezt tanúsítják az általunk megtalált
–

töltényeken lévő nyomok. A B-jelűvel is lőttek, de az ahhoz tartozó töltény
nem került elő. Azt a fegyvert eldugult csővel találtuk az öltöző kövén.
Houghton még mindig az A-t tartotta a kezében, amikor elkaptuk.
Diana hátradőlt, a két kifeszített tenyerét maga elé emelve összenyomta
az ujjhegyeknél. – McAfee meg fogja kérdezni, hogy Houghton miért vette
elő egyáltalán a B fegyvert az öltözőben, mikor az A remekül működött
egészen addig.
Patrick vállat vont. – Talán hogy hasba lője vele Roystont, és amikor
elakadt benne a golyó, akkor váltott át a másik pisztolyra. De az is lehet,
hogy még ennél is egyszerűbb a magyarázat. Miután a B fegyverből kilőtt
golyót nem találtuk meg, lehetséges, hogy abból lőtt legelőször. A hüvely
megállhatott a büfé falának üveggyapot szigetelésében is akar. Aztán amikor
elakadt a csőben a lövedék, a kölyök elővette a másik pisztolyt, a rosszat
pedig bedugta a zsebébe. Amit aztán az ámokfutása végén vagy ledobott a
földre, vagy véletlenül kiejtette a zsebéből.
– Vagy,

vagy, vagy… Utálom ezt a szót, tele van bizonytalansággal.

Kopogtak, aztán az ügyésznő titkárnője dugta be a fejét a résnyire
kinyitott ajtón. – Itt a kétórási…
Diana Patrick felé fordult. – Felkészítem Drew Girardot a tanúvallomására.
Akarsz még maradni egy kicsit, hogy meghallgasd?
Patrick átült egy fal melletti székbe, hogy üresen hagyja az ügyésznővel
szemközti ülőhelyet. A fiú halk kopogás után jött be. – Ms. Leven…
Diana kijött az íróasztal mögül. – Drew, köszönöm, hogy eljöttél. – Patrick
felé intett. – Emlékszel Ducharme nyomozóra?
Drew Patrick felé bólintott. Patrick szemügyre vette a fiú élre vasalt
nadrágját, ingét, modorát. Ez nem az a basáskodó macsó hokisztár volt,
amilyennek Patrick nyomozása során a diákok lefestették Drew-t. Viszont
igaz, hogy Drew látta, amint a legjobb barátját megölik, és őt magát is
meglőtték. Az a világ, aminek császára volt, nem létezik többé.
– Drew

– kezdte Diana –, azért kérettünk ide, mert kaptál egy idézést, ami
azt jelenti, hogy valamikor a jövő héten tanúvallomást teszel a tárgyaláson.
Hogy melyik napon, azt majd időben közöljük, de most azért vagy itt, hogy
ne kelljen a bíróság miatt idegeskedned. Itt és most átfutunk néhány olyan

kérdést, amelyekkel majd a tárgyaláson is szembesülsz, és megismered az
ügymenetet. Ha van kérdésed, azt is felteheted most. Rendben?
– Igenis,

asszonyom.

Patrick előrehajolt. – Hogy van a vállad?
Drew felé pördült a forgószékben, és önkéntelenül felhúzta kissé a sérült
testrészt. – Még járok a fizioterápiára, meg efféle, de sokkal jobban van.
Kivéve, hogy… – elhallgatott.
– Kivéve

mit? – kérdezte Diana.

– Egész

szezonban kimaradok a hokiból.

Diana összenézett Patrickkel a sajnálkozás gesztusával. – És gondolod,
hogy valaha is játszani tudsz majd?
Drew elvörösödött kissé. – Az orvosok szerint nem, de szerintem
tévednek. – Kis szünet után hozzátette: – Idén fogok végezni, és hát
számítottam arra, hogy megkapom a sportösztöndíjat az egyetemen.
Kínos csönd állt be, mert senki nem kommentálta a hallottakat se
bátorítólag, se az igazság kimondásával. – Szóval, Drew – folytatta Diana –,
amikor majd elkezdődik a tárgyalás, először is megkérdezem a neved, meg
hogy hol laksz, és hogy voltál-e iskolában aznap.
– Rendben.

Akkor próbáljuk is el valamennyire, jó? Aznap milyen óra volt először az
iskolában?
–

Drew egy kissé felegyenesedett ültében. – Amerikai történelem.
– És

a második órában?

– Angol
– És

nyelv.

az angol után hová mentél?

A harmadik órában szabadok voltunk, és akiknek szintén elmaradt az
órájuk, többnyire a büfébe mentek le.
–

– Te

is?

– Igen.
– Volt

veled valaki? – folytatta Diana.

Egyedül mentem le, de ott már volt egy csapat haver – nézett Drew
Patrickre.
–

– Mennyi
– Nem

ideig voltál a büfében?

tudom, talán egy félórát.

Diana bólintott. – És aztán mi történt?
Drew lenézett az ölébe, és a hüvelykjével végigsimított a nadrágja élén.
Patrick látta, hogy reszket a keze. – Mi csak… tudja, beszélgettünk, aztán
hallottam azt az óriási durranást.
–

– Érzékelted,
– Nem,
– És

hogy melyik irányból?

fogalmam sem volt, hogy mi az.

láttál valamit?

– Nem.
– És

mit csináltál – faggatta tovább Diana –, amikor meghallottad a zajt?

– Poénkodtam

– felelte Drew. – Azt mondtam, hogy talán felrobbant a kaja
a konyhán, vagy ilyesmi. Hogy lám-lám, radioaktív a hamburger…
–A

durranás után is ottmaradtál a büfében?

– Igen.
– És

aztán..?

Drew megint a kezét nézte. – Aztán olyan zaj jött, mint amikor petárdák
robbannak tűzijátékkor. Mielőtt megnézhettük volna, mi az, Peter bejött a
büfébe. Egy hátizsák volt nála, a kezében fegyvert tartott, és lőni kezdett
vele.
Diana feltartott kézzel megállította. – Várj egy kicsit, Drew. Amikor idáig
jutunk majd a tárgyaláson, akkor majd megkérlek, hogy nézz a vádlottra, és
azonosítsd, hogy őróla van-e szó. Rendben?
– Igen

Patrick rájött, hogy nem egészen úgy volt eddig a fejében a büféjelenet,
ahogy bármely más bűnügy esetén lett volna, mert még csak magában sem
játszotta végig, mi történt addig, ahonnan már videón látta az eseményeket
azon a bizonyos lidérces felvételen. Elképzelte, ahogy Josie – aki ugye Drew
köréhez tartozott – ott ül a hosszú asztalnál, és hallja a petárdaszerű
durranásokat, és halvány sejtelme sincs róla, hogy mi fog történni.
– Mióta

ismered Petert? – kérdezte Diana.

Mindketten a Sterlingbe jártunk kezdettől fogva. Amióta az eszünket
tudjuk, vagyis óvodától kezdve.
–

– Barátok

voltatok?

Drew megrázta a fejét.
– Ellenségek?
– Nem
– Volt

– felelte a fiú. – Nem kimondottan ellenségek.

vele valaha bármi probléma?

Drew felpillantott. – Nem.
– Erőszakoskodtál
– Nem,

vele?

asszonyom – felelte Drew.

Patrick keze ökölbe szorult. Több száz diákkal beszélt, és tudta, hogy
Drew Girard az öltözőszekrénybe szokta zárni Peter Houghtont; hogy
mindig elgáncsolta a lépcsőn, ha tudta; köpőcsőből lőtt a hajába. Ezek
egyike sem olyan súlyos dolog persze, mint az, amit Peter tett, de akkor is…
Van egy gyerek, aki a börtönben rohad, van tíz másik, aki a sírban, és
tucatnyian szorulnak még kezelésre így vagy úgy. Aztán százak vannak –
mint Josie –, akik még mindig nem tudnak egy napot végigcsinálni anélkül,
hogy ne zokognának, és vannak szülők – mint Alex –, akik Dianában bíznak,
hogy szolgáltassanak nekik igazságot. Ez a kis seggdugasz pedig
szemtelenül belehazudik az ügyész, képébe.
Diana felnézett a jegyzeteiből, és Drew szemébe nézett. – Ha eskü alatt
kérdeznek, hogy valaha bántottad-e Petert, akkor mi lesz a válaszod?

Drew visszanézett rá, de az arca éppen annyira elhalványult, hogy Patrick
észlelje: Drew halálra van rémülve amiatt, hogy vajon még mi mindent
tudhatnak róla, még ha nem is mondják ki. Diana Patrickre nézett, és a
földre ejtette a tollát. Ennyi elég is volt Patricknek – talpra ugrott, és
megragadta Drew Girard nyakát. – Hallgass ide, te kis gennyláda – mondta
Patrick. – Ne szarj bele a ventilátorba! Tudjuk, hogy mit műveltél Peter
Houghtonnal. Tudjuk, hogy kivételezett helyzetet élveztél mindig az
iskolában. Van tíz halott, és még tizennyolc ember, akiknek az élete már
sohasem lesz olyan, mint szerették volna. És rengeteg olyan család, akik
egész életükben gyászolnak majd, meg sem tudom mondani, hányan. Nem
tudom, hogy miféle játszmát űzöl velünk – hogy el akarod-e játszani a
ministránsfiút, hogy a jó híredet védd, vagy pedig csak rettegsz bevallani az
igazat, de hidd el nekem: ha oda állsz a tanúk padjába hazudozni, akkor
biztosra veheted, hogy börtönbe juttatlak az igazságszolgáltatás
akadályozásáért!
Elengedte Drew-t, és kinézett az iroda ablakán. Nincs joga Drew-t
letartóztatni – még ha a fiú vallana, akkor sem, még kevésbé
bebörtönöztetni, de ezt Drew nem tudhatja. Ennyi is elég lehet, hogy a
kölyök ijedtében észhez térjen. Aztán Patrick vett egy nagy lélegzetet,
lehajolt, felvette Diana elejtett tollát, és átadta az ügyésznőnek.
Akkor hadd kérdezzem meg még egyszer – szólalt meg Diana hűvös
nyugalommal. – Előfordult, hogy piszkáltad Peter Houghtont?
–

Drew Patrickre nézett, és nyelt egyet. Aztán kinyitotta a száját, és
beszélni kezdett.

Ez most lasagna, csak faszénen sütve, vagyis grillezve – jelentette be
Alex, miután Patrick és Josie az első falatot a szájukba vették.
–

Nem tudtam, hogy a lasagnát lehet grillezni – mondta Josie
megfontoltan. Borotváló mozdulatokkal elkezdte a tányérján lévő tésztáról
lehámozni a ráégett sajtot a villájával.
–

Hogy is van ez a recept pontosan? – érdeklődött Patrick, és a
vizeskancsóért nyúlt, hogy újratöltse a poharát.
–

Normális lasagnának indult, de egy része beledőlt a sütőbe, volt egy kis
füst… Gondoltam, újra kezdem, de aztán rájöttem, hogy csak annyi történt,
–

hogy került bele egy kis füstös íz – magyarázta Alex ragyogva. – Zseniális,
nem? Még meg is néztem a szakácskönyvekben, Josie, de amennyire meg
tudom ítélni, ilyet még soha senki sem talált ki.
–A

mindenit – jegyezte meg Patrick, és beleköhögött a szalvétájába.

– Tulajdonképpen

szeretek főzni – folytatta Alex. – Élvezem, hogy van egy
recept kiindulópontnak, aztán egy idő után kissé elmegyek másfelé, hogy
lássam, mi van akkor…
A receptek is kissé olyanok, mint a törvények – fűzte hozzá Patrick. –
Egy darabig az ember megpróbál hozzájuk ragaszkodni, mielőtt elkövetné a
bűntényt…
–

Nem vagyok éhes – mondta Josie hirtelen, ellökte a tányérját, és
felszaladt az emeletre.
–

A tárgyalás holnap kezdődik – mondta Alex, és minden további nélkül
Josie után indult. Tudta, hogy Patrick megérti, nem kell elnézést kérnie.
Josie becsapta maga mögött az ajtót, és jól felcsavarta a hangerőt a
lejátszón. Kopogni értelmetlen lett volna. Alex elfordította az ajtógombot,
belépett, és lehalkította a hi-fit.
–

Josie hason feküdt az ágyon, a párnát a fejére borította. Amikor az anyja
leült melléje, nem mozdult. – Akarsz beszélgetni? – kérdezte Alex.
Nem – jött Josie hangja fojtottan a párna alól. Alex levette a párnát a
fejéről. – Próbáld meg!
–

Jaj, mama, mi a baj velem? Mintha minden visszatért volna a rendes
kerékvágásba, én meg a közelébe se jutok. Még ti is… Biztosan jár az
agyatok eleget a tárgyaláson, de azért itt vagytok, mosolyogtok, nevettek,
mintha ki tudnátok zárni, ami történt, meg ami történni fog, amikor én meg
másra se tudok gondolni, ha ébren vagyok. – Felnézett Alexre, a szeme
megtelt könnyel. – Mindenki túllépett a dolgon. Csak én nem.
–

Alex Josie karjára tette a kezét, és dörzsölgetni kezdte. Eszébe jutott,
mennyire élvezte Josie születése után a lánya fizikai jelenlétét – azt, hogy a
semmiből teremtett magának egy ilyen apró, meleg, mozgó, tökéletes kis
lényt. Órákat töltött az ágyban Josie-t nézegetve: végigcirógatta selymes
bababőrét, megérintette piciny gyöngyházkörmeit, a lüktető, puha kutacsot a
feje tetején. – Egyszer, régen – kezdte Alex –, amikor még kirendelt

védőként dolgoztam, az egyik munkatársam családos bulit rendezett július
negyedike tiszteletére az ügyvédeknek. Elvittelek, pedig még csak
hároméves voltál. Volt tűzijáték is, és egy pillanatra felfelé bámészkodtam.
Amikor visszafordultam feléd, nem láttalak sehol. Elkezdtem sikítani, és
akkor valaki észrevett téged a medence alján.
Josie érdeklődve ült fel, mert ezt a történetet még sohasem hallotta.
Beugrottam, kihúztalak, szájon át lélegeztettelek, miközben dőlt belőled
a víz. Annyira megijedtem, hogy még beszélni sem tudtam. Aztán nagy
köhögve magadhoz tértél, és iszonyú dühös voltál rám. Azt mondtad, hogy
sellőket kerestél, és megzavartalak.
–

Josie felhúzta a térdét az álla alá, és elmosolyodott egy kicsit. –Tényleg?
Alex bólintott. – Azt mondtam, hogy legközelebb vigyél engem is.
– És

volt legközelebb?

Hát, te tudod – mondta Alex, és kis habozás után hozzátette: – Most
nem kell hozzá víz, hogy úgy érezd, megfulladsz, nem?
–

Josie megrázta a fejét, a könnyei szétspricceltek. Aztán az anyja felé dőlt,
és a karjaiba simult.

Patrick tudta, hogy ez a vég, elbukott. Életében most másodszor került
olyan közel egy asszonyhoz és a gyermekéhez, hogy átmenetileg el is
felejtette, milyen bizonytalan, hogy valaha is beletartozhat a családba.
Szétnézett az asztalon, amit Alex borzalmas vacsorájának jóformán
érintetlen maradványai borítottak, és elkezdte leszedni az asztalt.
A tálban feketén terült szét a megkövült lasagna. A letisztított tányérokat
Patrick a mosogatóba rakta. Megnyitotta a meleg vizet, felkapott egy
szivacsot, és nekilátott a munkának.
Szent ég – hallotta maga mögül Alex hangját. – Tényleg te vagy a
tökéletes férfi!
–

Patrick megfordult, a keze csupa hab volt.
– Josie…?

Nincs semmi baj. Nem lesz…. Legalábbis addig mondogatjuk ezt
mindketten, amíg tényleg így nem lesz.
–

– Sajnálom,

Alex…

– Ki

nem? – Alex lovaglóülésben rátelepedett az egyik székre, és az állát a
háttámlára fektette. – Elmegyek holnap a tárgyalásra.
– Gondoltam.
– Szerinted

McAfee eléri, hogy felmentsék?

Patrick lerakta a konyharuhát, és Alexhez lépett. Letérdelt a széke elé,
hogy egy magasságban legyen a fejük. – Alex – mondta. – Az a gyerek úgy
ment aznap iskolába, mint aki egy háborús akciót hajt végre. A parkolóban
kezdte, ahol bombát robbantott, hogy elterelje a figyelmet. Aztán
körbement, a főbejárathoz, és elintézett egy kölyköt a lépcsőn. Aztán
következett a büfé, ott sokakra rálőtt, néhányukat megölte – és mindezek
után leült, és megevett egy tál kibaszott müzlit, és csak azután folytatta az
öldöklést!
Nem hinném, hogy ilyen bizonyítékokkal szemben az esküdtszék elvetné a
vádakat.
Alex némán bámult rá. – Mondj meg nekem egyvalamit! Miért volt Josie
szerencsés?
– Mert

életben maradt.

Úgy értem, hogy miért maradt életben? Ő ott volt a büfében, és az
öltözőben is. Azt látta, hogy hullanak körülötte az emberek. Peter miért nem
lőtte le őt is?
–

Nem tudom. Folyton olyasmi történik, amit én nem értek. Nos, egy
részük olyan dolog, mint ez a lövöldözés. Aztán van olyasmi is.. – Alex
kezére tette a tenyerét a szék háttámláján. – Ami nem ilyen…
–

Alex felnézett rá, és Patricknek megint az jutott eszébe, hogy olyan volt
Alexre találnia – és vele lennie –, mint amikor az ember meglátja az első
krokuszt a hó alatt. Amikor már azt hinné, sose lesz vége a télnek, akkor
hirtelen jön valami gyönyörűséges, ami teljesen váratlanul éri az embert. Le
sem tudja venni róla a szemét, és azt gondolja, ha elég erősen nézi, talán
körülötte végleg elolvad a hó.

– Ha

kérdezek valamit, akkor őszintén válaszolsz? – kérdezte Alex. Patrick
bólintott.
–A

lasagnám nem volt túl jó, nem igaz?

Patrick a szék hátának rácsozata között mosolygott rá: – A főzés
kedvéért ne add fel a hivatásodat!

Éjjel, amikor Josie nem tudott aludni, kiment a szabadba, és lefeküdt a ház
előtti fűre. Felbámult az égre: ilyenkor olyan közelinek tűnt, hogy szinte
szúrtak a csillagok. A hálószoba szorongató falai nélkül szinte hihetővé vált
itt kint, hogy bármilyen problémája van is, a kozmosz egészéhez képest
mégiscsak elenyésző.
Peter Houghton tárgyalása holnap lesz tízrendbeli gyilkosságért emelnek
vádat ellene. A gyilkosságoknak még csak a gondolata is (a legutolsóé
különösen…) összeszorította Josie gyomrát. Nem mehet el a tárgyalásra,
mert feltették arra a hülye tanúlistára. Ezért távol kell maradnia az
eseményektől, ahogy a jogászok mondják.
Josie mély lélegzetet vett, és eszébe jutott az a történelemóra a felső
tagozatban, amikor azt tanulták, hogy voltak olyan emberek – talán az
eszkimók? –, akik szerint a csillagok lyukak az égen, és a halottak ott
néznek le a földre, a még élőkre. Ez a legenda eredetileg bizonyára
vigaszként szolgált, de Josie mindig is egy kicsit kísértetiesnek találta az
efféle dolgokat, mintha az egész csak a kémkedésről szólna.
Aztán beugrott neki az a hülye vicc is, amelyikben egy fickó elsétál az
elmegyógyintézet magas kerítése mellett, és hallja, hogy odabent a betegek
ezt kántálják: Tíz! Tíz! Tíz! Bekukucskál a kerítésen, hogy lássa, mi van
odabent, amikor egy rúddal kiszúrják a szemét, és ezt hallja: Tizenegy!
Tizenegy! Tizenegy!
Matt mesélte neki ezt a viccet.
Ő meg talán még nevetett is rajta.
Az eszkimók egy dologról biztosan nem regéltek: hogy azok odaát törik
magukat, hogy lenézhessenek a földre. Mi viszont bármikor láthatjuk őket
múltbéli valójukban, csak be kell hozzá hunynunk a szemünket.

Fia tárgyalásának reggelén Lacy elővett egy fekete szoknyát, egy fekete
blúzt, és egy fekete harisnyát. Úgy öltözött, mintha temetésre menne, és ez
talán nem is állt olyan messze a valóságtól. Három pár harisnyát is
elszakított, annyira remegett a keze, és végül úgy döntött, egyáltalán nem
vesz harisnyát. Estére majd jól feltöri a lábát a cipő, de nem baj, mert
legalább
olyan
fájdalomra
összpontosíthat,
ami
tökéletesen
megmagyarázható.
Nem tudta, hol van Lewis, azt sem, hogy eljön-e ma a tárgyalásra. Azóta a
nap óta, amikor Lacy a temetőig kísérte Lewist, nem nagyon beszéltek
egymással, és a férje átköltözött Joey szobájába. Egyikük sem ment be
Peterébe.
Ma reggel azonban Lacy rávette magát, hogy az emeletre érve ne jobbra,
hanem balra forduljon, és benyitott Peter szobájába. A házkutatás után Lacy
valamennyire helyreállította a rendet, mondván, ne legyen összedobálva
Peter holmija még akkor is, amikor hazajön. Nem volt tökéletes az összkép
– az íróasztal szinte pucéran meredezett a komputer nélkül, a polcok jó fele
üresen tátongott. Odalépett, és levett egy papírkötésű kis kötetet. A Dorian
Gray volt az, Oscar Wilde-tól. Peter ezt olvasta az irodalomórára készülve,
amikor letartóztatták. Vajon volt ideje végigolvasni?
Dorian Graynek volt egy önarcképe. A képen látható alak gonosz öregúrrá
változott az idők folyamán, míg maga Dorian Gray fiatal és ártatlan képű
maradt. Talán a csöndes, nyugodt anyának, aki a fia mellett fog most
tanúskodni, szintén van valahol egy eldugott portréja, amelynek arcán
tombol a bűntudat és a fájdalom. Talán az a nő a képen sírhat és kiabálhat,
és összeomolhat, és megragadhatja a fia vállát, hogy ezt kiabálja az arcába:
– Hát mit csináltál?!
Lacy megriadt, amikor kinyílt háta mögött az ajtó. Lewis állt a küszöbön
abban az öltönyben, amelyet konferenciákra és egyetemi diplomaosztókra
tartogatott. Egy kék selyemnyakkendőt tartott a kezében, és nem szólt.
Lacy kivette kezéből a nyakkendőt, és hozzálépett. Lewis nyaka köré
kerítette, finoman a helyére illesztette a csomót, és lehajtotta a gallért.
Amikor végzett, Lewis megfogta a kezét, és nem is engedte el.
Ilyen pillanatokban nem működnek a szavak – amikor rájön az ember, hogy
már elvesztett egy gyereket, a másik pedig kicsúszik a markából. Lewis még

mindig a felesége kezét fogva kivezette Lacyt Peter szobájából, és becsukta
maguk mögött az ajtót.

Hajnali hatkor Jordan leosont a lépcsőn, hogy átfussa a jegyzeteit a
tárgyalás előtt. A konyhaasztalon egyszemélyes terítéket talált: egy tálkát,
egy kanalat és egy doboz kakaós müzlit – mindig ezt szokta reggelizni, ha
bírósági „csatába” indult. Jordan mosolyogva leült – Selena ezek szerint az
éjszaka közepén kelt fel, hogy megterítsen, hiszen tegnap éjjel együtt
mentek fel a hálószobába aztán töltött magának egy emberes adagot a
dobozból, és a hűtőbe nyúlt a tejért.
A tejesdobozon egy üzenőcédulát talált: „Sok szerencsét”.
Ahogy visszaült az asztalhoz, a telefon megcsörrent. Jordan gyorsan
felkapta, nehogy Selena és a baba felébredjenek. – Halló!
– Papa?
– Thomas!

Hát te mit csinálsz ilyen korán?

Hát, én még nem feküdtem le… Jordan mosolyogott. – Fiatalság,
kolesz…
–

– Csak

azért hívtalak, hogy szerencsét kívánjak. Ma lesz, ugye…?

Jordan lenézett a müzlire, és hirtelen beugrott neki az iskolai büfében
rögzített kép a videoszalagon: Peter leül, és komótosan megeszik egy tál
müzlit, miközben halott diákok hevernek körülötte. Jordan eltolta maga elől a
tálat. – Igen – mondta –, ma kezdődik.

Az őr kinyitotta Peter cellájának ajtaját, és átnyújtott neki egy halom
összehajtogatott ruhát. – Ideje öltözni a bálra, Hamupipőke – mondta.
Peter megvárta, hogy az őr kimenjen. Tudta, hogy az anyja vásárolta a
ruhákat, és még a cédulákat is rajtuk hagyta, hogy a fia lássa: nem Joey
szekrényéből kerültek elő. Olyanok voltak, amilyeneket az elsőéves
egyetemisták viselnek, amikor pólómeccsre mennek – ő persze ilyet sose fog
már látni.

Peter levette a kezeslábast, és felhúzta a boxeralsót, a zoknit. A priccsre
ülve belebújt a nadrágba, egy kissé szűk volt derékban. Először
félregombolta az ingét, újra kellett kezdenie. Aztán kínlódott egy kicsit a
nyakkendővel, végül összetekerve a zsebébe dugta – majd Jordan segít.
Tükör nem volt a cellában, de Peter úgy vélte, most már úgy néz ki, hogy
ha valaki teleportálná innen egy New York-i utcára vagy egy focistadionba,
az embereknek nem tűnne fel – nem látnák meg, hogy a gyapjú és a finom
pamut alatt olyasvalaki rejtőzik, akit még élénk fantáziával sem tudnának
maguk elé képzelni. Vagyis – semmi sem változott.
Már majdnem kilépett a cellából, mikor ráébredt, hogy ezúttal nem kapott
golyóálló mellényt, mint korábban. Talán nem azért, hogy most már kevésbé
örvend közutálatnak, talán csak elfelejtették. Már nyitotta a száját, hogy
szóljon, de aztán meggondolta magát.
Talán most először az életben szerencséje lesz.

Alex úgy öltözött, mintha munkába menne. Végül is ez is volt a helyzet,
bár most nem bíróként megy. Milyen lesz civilként ülni a tárgyalóteremben? –
gondolta. Vajon ott lesz az a gyászoló anya, aki a vádemelésen a fényképet
tartotta?
Tudta, hogy nem lesz könnyű végigülni a tárgyalást, és megint átélni,
milyen közel volt ahhoz, hogy elveszítse Josie-t. Alex már nem áltatta azzal
magát, hogy csak szakmai érdeklődésből megy el: azért megy el, mert el kell
mennie. Egy napon, amikor Josie majd visszaemlékszik mindenre, kell valaki,
aki támaszt nyújt neki. Mivel Alex nem volt aznap ott, hogy megvédje Josie-t,
most kell szembesülnie mindazzal, hogy mi is játszódott le.
Lesietett a földszintre – Josie már a konyhaasztalnál ült szoknyábanblúzban. – Én is elmegyek – jelentette ki.
Alexnek déja vu érzete támadt – pontosan ugyanez játszódott le a Peter
elleni vádemelés napján, bár az nagyon rég volt már, és ők is egészen mások
voltak még akkor. Jelenleg Josie a védelem hivatalos tanúlistáján szerepel,
de mivel eddig nem kapott idézést, ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem kell
megjelennie a tárgyalóteremben.

Tudom, hogy nem mehetek be, de Patrickre is vonatkozik a
távolmaradási kötelezettség, nem?
–

Amikor Josie a múltkor el akart menni a bíróságra, Alex simán
visszautasította. Most leült Josie-val szemközt. – Fel tudod fogni, hogy
milyen lesz ott? Rengeteg kamera lesz, és tolókocsis gyerekek. Mérges
szülők. És Peter…
Josie lesütötte a szemét. – Megint azt akarod, hogy maradjak itthon.
– Nem.
– Én

Azt akarom, hogy ne kapj újabb sebeket.

akkor sem kaptam sebeket – mondta Josie. – Ezért kell elmennem.

Öt hónappal ezelőtt Alex eldöntötte a kérdést a lánya helyett. Most már
értette, hogy Josie-nak joga van véleményt nyilvánítani. – Akkor várj meg a
kocsiban – mondta nyugodtan. Nagy önuralommal megvárta, amíg
becsukódik az ajtó Josie mögött, aztán felpattant, és a fürdőszobába
rohant, mert hánynia kellett.
Attól rettegett, hogy ha Josie újra átéli az egészet, még ha csak a távolból
is, a lánya könnyen átbillenhet azon a ponton, ahonnan már nincs
visszatérés, nincs gyógyulás. Leginkább azonban attól félt, hogy
másodszorra sem lesz képes megvédeni a lányát a lelki sérüléstől.
Alex a kád hűs porcelánszegélyének támasztotta homlokát. Aztán felállt,
megmosta a fogát, az arcára hideg vizet paskolt, és a kocsihoz sietett, ahol
Josie már várta.

A bébicsősz kicsit késett, ezért Jordan-nek és Selenának a tömegen
kellett átküzdenie magát a bírósági épület főlépcsőjén, hogy bejuthassanak.
Selena tudta, hogy ez lesz, mégsem érezte magát teljesen felkészültnek erre
a látványra: a riporterek hadára, a televíziós kocsikra, az ácsorgó civilekre,
akik feltartott mobiltelefonjaikkal próbálták megörökíteni a zűrzavart.
Jordan volt ma az ügyeletes rosszfiú a közönség zöme sterlingi, és mivel
Petert föld alatti folyosón át szállítják a bírósági épületbe, csak Jordan volt,
akin kitölthették a haragjukat. – Hogy tud éjjelenként aludni? – kiabálta felé
egy nő, ahogy Jordan elsietett mellette a lépcsőn. Egy másik táblát tartott
ezzel a felirattal: „Még nem törölték el a halálbüntetést New Hampshire-ben!”

– Hú,

anyám – morogta Jordan az orra alatt. – Ez a mai nap elég érdekes

lesz…
– Nem

lesz semmi bajod – mondta Selena.

Jordan azonban hirtelen ledermedt. Egy férfi állt a lépcső tetején, szintén
táblával, amelyen két óriási fotó volt látható: az egyik egy kislányé, a másik
egy csinos asszonyé. Kaitlyn Harvey, ismert rá Selena az arcra. Meg a
mamája… A képek fölött felirat: „Tizen kilenc perc”.
Jordan pillantása találkozott a férfiéval. Selena tudta, mire gondol a férje –
hogy akár ő is állhatna ott, neki is éppen ennyi vesztenivalója van. –
Sajnálom – motyogta Jordan, Selena azonban belekarolt, és magával húzta.
A lépcső tetején másfajta csoport gyülekezett. Rikító sárga inget viseltek,
a mellrészen nagybetűkkel: EAÁ. Ezt kántálták: – Peter, nem vagy egyedül!
Peter, nem vagy egyedül!
Jordan Selena hoz hajolt: – Hát ez meg mi a franc?
– Az

Erőszak Amerikai Áldozatai…

– Te

most viccelsz? Ilyen létezik? – hüledezett Jordan.

– Nyugodtan

hidd el, hogy igen – biztosította Selena.

Jordan most először mosolygott, amióta beszálltak a kocsiba a házuk
előtt. – És te megtaláltad őket nekem?
Selena megszorította Jordan karját. – Később is ráérsz megköszönni.

Ügyfele úgy festett, mint aki mindjárt el fog ájulni. Jordan elbocsátólag
bólintott az őrmester felé, aki bekísérte őt a hírósági fogdába. – Lélegezz! –
utasította Petert. Peter bólintott, és mély lélegzetet vett. Egész testében
reszketett.
Jordan nem várt mást, hiszen minden egyes tárgyalás előtt ezzel
szembesült. Még a legkeményebb bűnözők is pánikba estek, amikor rájöttek,
hogy aznap dől el a sorsuk. – Hoztam neked valamit – mondta Jordan, és
egy szemüveget vett elő a zsebéből. Vastag üvege volt, és széles kerete –
egészen másként festett, mint a vékony fémkeretes, amit Peter viselt. –
Nem kell – mondta Peter. – Nem kell új…

– Nos,

vedd csak fel.

– Miért?

Mert ez mindenkinek éppen eléggé fel fog tűnni – mondta Jordan. – Azt
akarom, hogy olyannak lásson mindenki téged, mint aki egymillió év alatt
sem tudna megtanulni úgy lőni, hogy leszedjen tíz embert.
–

Peter ujjai a pad fémszegélyére fonódtak. – Jordan, mi lesz velem?
Volt olyan ügyfele, akinek hazudni kellett, különben nem bírta volna
végigcsinálni a tárgyalást. Jordan azonban most úgy gondolta, tartozik
Peternek az igazsággal. – Nem tudom, Peter. Nincs nagy esélyed, mert
annyi a bizonyíték ellened. Az, hogy felmentsenek, nem nagyon valószínű,
de én azért mindent megpróbálok, amit csak tudok. Rendben? – Peter
bólintott. – Csak azt kérem tőled, hogy viselkedj csöndesen. Légy
szánalomra méltó.
Peter lehajtotta a fejét, és eltorzult az arca. Igen, ez így nagyon jó lesz,
gondolta Jordan, aztán észrevette, hogy Peter sír. Az ügyvéd a cellaajtó felé
lépett, mert a sírás is ismerős jelenség volt a praxisában – általában hagyta,
hogy a kliense egymagában legyen túl ezen az utolsó összeomláson, mielőtt
belépnének a tárgyalóterembe. Ez nem az ő hatásköre, és hát emellett
Jordan profi volt, aki csak a saját munkájával törődött. Hallotta azonban a
háta mögött Peter zokogását, és ebben a szomorú hangban volt valami, ami
megérintette az ügyvédet. Mielőtt meggondolta volna, megfordult, és leült
megint a padra. Átfogta Peter vállát, és érezte, hogy a fiú kissé ellazul, és
nekidől. – Nem lesz semmi baj – mondta Jordan, és nagyon remélte, hogy ez
nem bizonyul majd hazugságnak.

Diana Leven megszemlélte a zsúfolásig megtelt széksorokat a korlát
mögött, aztán megkérte a törvényszolgát, hogy oltsa le a lámpákat.
Megnyomott egy gombot a laptopján, és elkezdte a Power Pointos
prezentációt.
A vetítővásznon, Wagner bíró mögött megjelent a Sterling High képe. A
háttérben kék ég néhány fehér bárányfelhővel. Egy zászlót lengetett a szél.
Három iskolabusz állt a parkolóban egymás mögött. Diana tizenöt
másodpercig hagyta fönt ezt a képet, miközben nem szólt egy szót sem.

A tárgyalóteremben olyan csönd lett, hogy még a jegyzőkönyvvezető
laptopjának zümmögését is hallani lehetett.
Ó, te jó ég, gondolta Jordan, most ez lesz három héten át, mindennap…
Így nézett ki a sterlingi középiskola 2007. március hatodikán. Hét óra
ötvenkor megkezdődött az iskola. Courtney Ignatio kémiaórán volt, tesztet
írtak. Whit Obermeyer az iskolatitkárságon igazolta késését, mert gondja
akadt a kocsijával aznap reggel. Grace Murtaugh kijött a védőnőtől, akitől
Tylenolt kapott a fejfájására. Matt Royston történelemórán vett részt a
legjobb barátjával, Drew Girarddal. Ed McCabe matematikatanár a házi
feladatot írta fel a táblára. Semmi olyasmi nem történt ezen a március
hatodikai reggelen, hét óra ötvenkor a Sterling High-ban, ami arra utalt
volna, hogy ez a nap más lesz, mint bármelyik tipikus hétköznap.
–

Diana klikkelt az egérrel, és új kép jelent meg a vásznon: Ed McCabe
fekszik a padlón kiomló belekkel, miközben egy zokogó diák a tátongó sebre
szorítja a kezét. – És ez volt Sterling High 2007. március hatodikán, tíz óra
tizenkilenc perckor. Ed McCabe már nem írhatta fel a másnapi házi feladatot
a táblára, mert tizenkilenc perccel korábban Peter Houghton, egy tizenhét
éves sterlingi diák berohant az iskola ajtaján egy hátizsákkal, amelyben négy
fegyver lapult – két lefűrészelt csövű puska és két 9 milliméteres,
félautomata pisztoly teljes tárral.
Jordan rántást érzett a zakója ujján. – Jordan… – suttogta Peter.
– Ne

most.

– Rosszul
– Tartsd

vagyok…

vissza – szólt rá Jordan.

Diana visszahozta az előző békés képet a vászonra. – Amint mondtam,
hölgyeim és uraim, senkinek nem volt halvány sejtelme sem arról, hogy ez a
nap más lesz, mint a többi. Egy ember azonban tudta ezt – az ügyésznő a
védelem asztalához lépett, és egyenesen Peterre mutatott, aki eltökélten
lesütötte a szemét. – 2007. március hatodikán Peter Houghton azzal kezdte
a napot, hogy egy kék hátizsákba négy fegyvert és egy bombát rakott,
valamint annyi lőszert, amely elvileg elpusztíthat száznyolcvannyolc embert.
A bizonyítékok majd alátámasztják, hogy amikor megérkezett az iskolához, a
bombát Matt Royston kocsijába tette, hogy a robbanás elterelje a figyelmet.
Amikor a bomba felrobbant, felment az iskola főlépcsőjén, és rálőtt Zoe

Pattersonra. Aztán az előcsarnokban meglőtte Alyssa Carrt. Bement a
büfébe, és rálőtt Angela Phlugra és Maddie Shaw-ra – utóbbi volt a
lövöldözés első halálos áldozata –, és lelőtte Courtney Ignatiót. Ahogy a
diákok elkezdtek kifelé rohanni, a kiszemelt áldozatok sorában következett
Haley Weaver és Brady Pryce, Natalie Zlenko, Emma Alexis, Jada Knight és
Richard Hicks. És ezt követően, miközben a sebesültek zokogtak és
haldokoltak körülötte, tudják, mit művelt Peter Houghton? Leült az egyik
asztalhoz a büfében, és elfogyasztott egy tál müzlit.
Diana egy kis hatásszünetet tartott, hogy mindenkibe jól bevésődjék ez az
információ. – Amikor befejezte az evést, megint felvette a fegyvert, kiment a
büféből, és rálőtt Jared Weinerre, Whit Obermeyerre és Crace Murtaugh-ra
a folyosón, valamint Lucia Ritollira, a franciatanárra, aki éppen biztonságos
helyre próbálta terelni diákjait. Peter Houghton aztán bement a
férfimosdóba, és rálőtt Steven Babouriasra, Min Horukára és Topher
McPhee-re. Utána a lányvécében lelőtte Kaitlyn Harvey-t. Felment az
emeletre, ahol lelőtte Ed McCabe-et, a matematikatanárt, John Eberhardot
és Trey MacKenzie-t. Azután a tornateremben nyitott tüzet Austin
Prokiovra, Dusty Spears edzőre, Noah Jamesre, Justin Friedmanra és Drew
Girardra. Végül az öltözőben a vádlott kétszer belelőtt Matthew Roystonba
– egyszer a hasába, egyszer a fejébe. Talán ismerős a név – ő volt annak a
kocsinak a tulajdonosa, amelyet Peter Houghton ámokfutása kezdetén
felrobbantott.
Diana az esküdtek felé fordult. – Ez az egész öldöklés tizenkilenc percen
át tartott, de a bizonyítékok majd megmutatják, hogy a hatás nem mulandó.
És bizonyíték rengeteg van, hölgyeim és uraim. Rengeteg a tanú, nagyon
sok tanúvallomást fognak hallani. Ennek a tárgyalásnak a végére minden
kétséget kizáróan meggyőződhetnek majd arról, hogy Peter Houghton
céltudatosan és kitervelten, tudata teljes birtokában hajtotta végre tíz ember
meggyilkolását, és próbált megölni még tizenkilenc másikat a sterlingi
középiskolában.
Az ügyésznő Peter felé lépdelt. – Tizenkilenc perc alatt lenyírhatjuk a ház
előtt a füvet. Befesthetjük a hajunkat. Megnézhetjük egy hokimeccs első
harmadát. Ennyi idő alatt megsüthetjük a gofrit, betömethetjük egy fogunkat,
vagy egy öttagú család kimosott ruháit is összehajtogathatjuk. Vagy – amint
ezt Peter Houghton jól tudja – tizenkilenc perc elég ahhoz, hogy csikorgó
fékkel megállítsunk mindent.

Jordan zsebre dugott kézzel sétált az esküdtek felé. – Ahogy Ms. Leven
beszámolt róla az imént önöknek, 2007. március hatodikán Peter Houghton
valóban bement a Sterling High-ba egy hátizsákra való megtöltött fegyverrel,
és lelőtt rengeteg embert. Igen, így volt. A bizonyítékok ezt támasztják alá,
ezt a védelem nem vitatja. Tisztában vagyunk vele, hogy ez tragédia
mindazoknak, akik meghaltak, és azoknak is, akik életük végéig viselik a
következményeket. Ám amit Ms. Leven nem mondott el önöknek, az ez:
amikor aznap reggel Peter bement az iskolába, nem az volt a szándéka,
hogy tömeggyilkossá váljon. Azért ment be, mert eltökélte, hogy megvédi
saját magát mindattól a megaláztatástól, amelyet akkor már tizenkét éve
szenvedett el.
– Peter

első iskolai előkészítős napján történt – folytatta Jordan –, hogy a
mamája felrakta őt az iskolabuszra egy vadonatúj, Supermanes
uzsonnásdobozzal. Mire az iskolához értek, ezt a dobozt kihajították az
ablakon. Nos, mindnyájunknak vannak olyan gyerekkori emlékei, hogy mások
piszkáltak, kínoztak bennünket, de ezt a legtöbbünk képes volt előbb-utóbb
lerázni magáról. Peter Houghton életében ezek a dolgok viszont nem csak
alkalomszerűen történtek meg. Attól a naptól kezdve Peter nap mint nap élt
át erőszakot, bántást, kínzást, megfélemlítést. Ezt a gyereket nem egyszer,
nem kétszer öltözőszekrénybe zárták, a fejét a vécébe nyomták,
elgáncsolták, megütötték, megrugdosták. Egy bizalmas levelét az egész
iskola számára elérhetővé tették. A nadrágját a büfé kellős közepén
lerántották. Peter számára olyanná vált a világ, amelyben nem számított, mit
tesz és mit nem, és az sem javított a helyzeten, hogy igyekezett egészen
kicsire, jelentéktelenre összehúzni magát, senkinek sem az útjában állni –
akkor is, mindig is ő volt a kipécézett áldozat. Ezért aztán kreált magának
egy kitalált, egy virtuális világot, a számítógép biztonságos világában.
Peter csinált magának egy a saját weboldalt, videojátékokat programozott,
és olyan emberekkel népesítette be ezt a játékteret, amilyeneket a
valóságban is látni szeretett volna maga körül.
Jordan a kezét végigfuttatta az esküdtek padsora előtt húzódó
fémkorláton. – Az egyik tanú, akit önök majd hallhatnak, Dr. King Wah
igazságügyi pszichiáter szakértő lesz – ő megvizsgálta Petert, és beszélt is
vele.
El fogja
mondani önöknek,
hogy
Peter
poszttraumás
stresszbetegségben szenvedett. Ez egy komplikált tünet, de valódi – azok a
gyerekek, akik ebben az állapotban vannak, nem tudnak különbséget tenni

az azonnali és a jövőbeni fenyegetettség között. Önök és én valószínűleg
végigmennénk az iskola folyosóján, és titokban szemmel tartanánk az
agresszív egyént, aki nem figyel éppen ránk, Peternek viszont, ha meglátná
ugyanezt a személyt, felgyorsulna a szívverése, és egy kicsit közelebb
húzódna a falhoz. Mert Peter minden esetben biztosra vette, hogy mindjárt
észreveszik, megfenyegetik, megverik, megalázzák. Dr. Wah nemcsak azt
fogja elmondani önöknek, hogy milyen eredményekkel vizsgálták a Peterhez
hasonló gyerekeket, hanem azt is, hogy magát Petert konkrétan hogyan
befolyásolta, hogyan alakította át a személyiségét a Sterling High-ban soksok éven át folyó kínzás.
Jordan megint szembefordult az esküdtekkel. – Emlékeznek-e arra, amikor
pár napja arról beszéltünk, hogy vajon önök megfelelően tudják-e ellátni az
esküdtszék tagjaként a feladatukat? Az egyik dolog, amit valamennyiüktől
meg akartam tudni, az volt, vajon értik-e, hogy a bizonyítékokat
megszemlélve aszerint kell dönteniük, ahogy arra önöket a bíró utasítja.
Bárhogy tanultuk is a nyolcadik osztályban az állampolgári ismeretek órán,
vagy bármit hallunk is a szerda esti jogi műsorban, addig önök valójában nem
tudhatják, mik is lesznek itt az irányadó szabályok és törvények, amíg meg
nem hallgatták a bizonyítási eljárást és a bíró véleményét.
Jordan külön-külön nézett valamennyi esküdt szemébe. – Például amikor
meghalljuk azt a kifejezést, hogy önvédelem, többnyire arra gondolunk, hogy
valaki fegyvert szegez ránk, vagy kést nyom a torkunknak. Vagyis a
fenyegetés konkrét és azonnali. Ebben az ügyben azonban az önvédelem
nem egészen azt fogja jelenteni, amire gondolnának. A bizonyítékok
fényében meglátják majd, hölgyeim és uraim, hogy az, aki bement a Sterling
High-ba és lövöldözni kezdett, nem egy hidegvérű, mindenre elszánt gyilkos
volt, ahogy ezt önökkel a vád megpróbálja elhitetni. – Jordan a védelem
asztala mögé lépett, és Peter vállára tette a kezét. – Hanem egy rémült,
megfélemlített fiú volt, aki mindig is kétségbeesetten kereste a védelmet –
de sohasem kapta meg.
Zoe Patterson egyre a körmét rágta, pedig az anyja megmondta, hogy ne
csinálja. Még az sem gátolta meg ebben, hogy (szent szar!) ezernyi kamera
meredt rá, ahogy a tanúk padjában ült. – Mi következett a franciaóra után?
– kérdezte az ügyésznő. A neve, címe és annak a szörnyű napnak a
franciaóra előtti eseményei már elhangzottak.
– Matek,

Mr. McCabe-bel.

– Elmentél

az órára?

– Igen.
– Mikor

kezdődött az óra?

– Kilenc

negyvenkor – felelte Zoe.

Láttad aznap, a matekóra előtt Peter Houghtont? Zoe ugyan nem
akarta, de a szeme önkéntelenül is Peter felé siklott, aki a védelem
asztalánál ült. Ez elég fura volt – Zoe tavaly kezdte a középiskolát, és még
csak nem is ismerte Peter Houghtont. Most sem ismerné őt fel, ha az utcán
elmennének egymás mellett, még azok után sem, hogy a fiú rálőtt.
–

– Nem

– válaszolta Zoe.

– Történt

valami szokatlan a matekórán?

– Nem.
– Végigülted

az egész órát?

Nem – felelte Zoe. – El kellett mennem fogszabályozásra negyed
tizenegyre, ezért kicsivel tíz előtt elmentem, kiiratkoztam az irodán, és
vártam a mamámat.
–

– Hol
–A

volt megbeszélve a találkozótok?

bejárati lépcsőnél. Odajött kocsival.

– Tehát

kimenőt kértél aznapra?

– Igen.
– És

kimentél a főlépcsőhöz?

– Igen.
– Volt

még valaki odakint?

– Nem,

még nem volt vége az órának.

Zoe nézte, ahogy az ügyésznő felmutat egy nagy felülnézeti fotót az
iskoláról és a parkolóról a régi állapot szerint. Zoe már járt azóta arrafelé,
hogy elkezdték az átépítéseket, és tudta, hogy most magas kerítés veszi
körbe az egész területet. – Meg tudnád mutatni, hol álltál? – Zoe

megmutatta. – A jegyzőkönyv számára elmondom, hogy a tanú a Sterling
High főlépcsőire mutatott – mondta Ms. Leven. – Szóval, mi történt, amikor
ott álltál, és vártál a mamádra?
– Egy

robbanást hallottam.

– Tudtad,

hogy honnan jön a hang?

Valahonnan az iskola mögül hallottam – felelte Zoe, és megint a nagy
képre sandított, mintha most is felrobbanhatna az a bomba.
–

– És

azután mi történt?

Zoe megdörzsölte a tenyerét a combján. – Ő… ő megjelent az
iskolaépület oldalánál, és felfelé jött a lépcsőn.
– Az

„ő” a vádlottat, Peter Houghtont jelenti?

Zoe bólintott, és nyelt egy nagyot. – Feljött a lépcsőn, én ránéztem, és
ő… rám emelte a pisztolyt, és lőtt. – Zoe gyorsan pislogni kezdett, nehogy
elsírja magát.
– És
–A

hol talált el, Zoe? – kérdezte az ügyésznő együttérzőn.

lábamon.

– Mondott

neked Peter valamit, mielőtt rád lőtt volna?

– Nem.
– Tudtad

akkor, hogy ő kicsoda?

Zoe megrázta a fejét. – Nem.
– Ismerős
– Igen,

volt?

láttam már az iskolában, meg minden…

Ms. Leven hátat fordított az esküdteknek, és aprót kacsintott Zoera, aki
ettől kicsit jobban érezte magát. – És milyen fegyver volt nála, Zoe? Kicsi,
amit félkézzel tartott, vagy nagy, amit két kézben kellett cipelnie?
– Kicsi.
– És

hányszor lőtt rád?

– Egyszer.
– Mondott
– Nem
– És

valamit, miután rád lőtt?

emlékszem – felelte Zoe.

mit csináltál akkor?

– El

akartam futni, de a lábam olyan volt, mintha tűz égetné. Megpróbáltam
futni, de nem ment – csak összerogytam, és legurultam a lépcsőn, aztán már
a karomat sem tudtam mozdítani.
– És

mit tett ekkor a vádlott?

– Bement
– Láttad,

az iskolába.
hogy merre ment?

– Nem.
– Hogy

van most a lábad?

Még bottal járok mondta Zoe. – A seb elfertőződött, mert a golyó bevitt
magával egy darabot a farmernadrágomból. Az ín a hegszövethez nőtt,
ezért még mindig nagyon érzékeny a lábam. Az orvosok nem tudják
eldönteni, csináljanak-e még egy műtétet, mert lehet, hogy az még több kárt
okozna a lábamban.
–

– Zoe,

sportoltál valamit?

Fociztam – felelte a lány, és lenézett a lábára. – Éppen ma kezdték az
edzéseket…
–

Ms. Leven a bíróhoz fordult. – Nincs több kérdésem – jelentette ki. – Zoe,
Mr. McAfee is feltehetően kérdez tőled néhányat.
A másik jogász felállt. Zoe ettől kicsit ideges lett, mert Ms. Levennél előtte
próbáltak, de Zoe azt nem tudhatta, hogy Peter ügyvédje mivel hozakodik
elő. Ez is olyan volt, mint egy vizsga, és ő meg akart felelni. – Amikor Peter
feltartotta a fegyvert, körülbelül egy méterre volt tőled? – kérdezte az
ügyvéd.
– Igen.
– Nem

mondhatjuk, ugye, hogy kifejezetten feléd futott volna, vagy igen?

– Nem,
– Úgy

szerintem nem.

nézett ki, mint aki a lépcsőn akar felrohanni?

– Körülbelül.
– Te

pedig csak ott álltál és vártál, igaz?

– Igen.
– Akkor

kimondhatjuk, hogy te rosszkor voltál rossz helyen?

– Tiltakozom

– szólalt meg Ms. Leven.

A bíró (nagydarab ember fehér sörénnyel, Zoe kissé félelmetesnek találta)
megrázta a fejét. – Elutasítva.
Nincs több kérdésem – mondta az ügyvéd, mire megint Ms. Leven
emelkedett fel ültéből. – Miután Peter bement az iskolába – kérdezte Zoe-t
–, te mit csináltál?
–

– Elkezdtem

sikítani, hogy „segítség”. – Zoe a széksorok felé pillantott. Ha
az anyját látja, akkor ki tudja mondani, amit most kell. Mert hiába voltak túl a
dolgon, és hiába mondogatta ezt magának, nagyon olyan érzés, mintha még
nem lennének túl semmin. – Először senki se jött – motyogta Zoe. – De
aztán… egyszer csak mindenki kirohant…

Michael Beach látta, hogy Zoe Patterson kimegy a teremből, az
„elkülönítőből”, ahová őket, a tanúkat terelték be. Fura gyülekezet állt össze
itt – az olyan lúzerektől kezdve, amilyen ő is volt, az olyan közismert és
népszerű figurákig, mint Brady Pryce. És ami még furcsább volt – senki sem
próbált betagozódni a saját kasztjába (agyasbubuk az egyik sarokba,
vadbarmok a másikba), hanem valahogy mindenki leült a másik mellé a nagy
tárgyalóasztal körül. Emma Alexis – az egyik menő széplány –, aki deréktól
lefelé megbénult, éppen őmellé kerekezett, és ott állította le a kocsiját.
Megkérdezte Michaelt, hogy elfelezi-e vele a fánkját.
Amikor Peter először jött be a tornaterembe – kérdezte Michaeltől az
ügyésznő –, akkor mit csinált?
–

– Hadonászott

egy fegyverrel – felelte a fiú.

– Láttad,
– Hát,

hogy milyen volt ez a fegyver?

olyan kisebbfajta.

– Pisztoly?
– Igen.
– Mondott

valamit?

Michael a védelem asztala felé pillantott. – Azt mondta, hogy „minden
faszfej sorakozzon fel középen”.
– És

mi történt erre?

– Egy
– Ki

gyerek feléje kezdett rohanni, mintha le akarná fegyverezni.

volt az?

– Noah
– És

James. Ő végzős… volt. Peter rálőtt, erre egyszerűen összeesett.

aztán mi történt? – folytatta az ügyésznő.

Michael mély lélegzetet vett. – Peter azt mondta, „na, ki lesz a
következő?”, és akkor a barátom, Justin megfogta a karomat, és az ajtó felé
húzott.
– Hányadikos
– Harmadik
– És

korotok óta vagytok barátok?

óta – felelte Michael.

ezután…?

– Peter

megláthatta, hogy valami mozog, odafordult, és lőni kezdett.

– Eltalált

téged?

Michael megrázta a fejét, és összeszorította a száját.
– Michael

– szólalt meg az ügyésznő halkan –, kit talált el?

Justin valahogy elém került, amikor a lövöldözés elkezdődött. Aztán…
elvágódott. Mindenütt vér volt, és én megpróbáltam segíteni, ahogy a
tévében szoktam látni, nyomkodtam a mellkasát. Nem is figyeltem semmi
másra, csak Justinra, aztán hirtelen egy fegyver csövét éreztem a fejemnek
nyomódni.
–

– És

mi történt?

– Becsuktam
– És

a szemem – felelte Michael. – Azt hittem, meg fogok halni.

aztán?

Hallottam egy hangot, és amikor kinyitottam a szemem, éppen kivette a
pisztolyból azt a részt, amiben a golyók vannak, és betett egy másikat.
–

Az ügyésznő odament a tárgyi bizonyítékok asztalához, és feltartott egy
pisztolytárat. Michael már a látványtól is megrázkódott. – Ezt tette bele a
pisztolyba? – kérdezte Ms. Leven.
– Igen.
– És

utána mi történt?

– Nem

lőtt le – mondta Michael. – Hárman átrohantak a tornatermen, és ő
utánuk ment az öltözőbe.
– És

Justin?

– Figyeltem

őt – suttogta Michael. – Néztem az arcát, amíg meg nem halt.

Ezt a képet látta azóta is Michael maga előtt minden reggel, ébredés után,
és este is, amikor aludni ment. Azt a pillanatot, amikor a fény kihunyt Justin
szemében. Amikor valaki meghal, az nem egy folyamat, nem fokozatoson
történik. Csak egy pillanat, mint amikor lerántják a rolót az ablakon.
Az ügyésznő közelebb lépett a fiúhoz. – Michael – mondta –, jól vagy?
A fiú bólintott.
– Te

és Justin is az agresszívek közé tartoztatok?

– Távolról
–A

sem – ismerte be Michael.

népszerűek közé tartoztatok?

– Nem.
– Téged

és Justint bántalmaztak az iskolában?

Michael most először Peter Houghtonra nézett. – Kit nem bántalmaztak?
– mondta.

Amint Lacy arra várt, hogy Peter mellett tanúskodhassék, visszaidézte az
első alkalmat, amikor megérezte, hogy az ember utálhatja a saját gyerekét
is.
Lewis valami nagykutya közgazdász vendéget várt Londonból, aki
vacsorára volt hozzájuk hivatalos. Lacy, hogy kitakaríthassa a lakást,
szabadságot vett ki aznapra. Lacy, akinek nem voltak a leghalványabb
kétségei sem szülésznői képességeit illetően, olyan munkarendben
dolgozott, amibe nem tartozhatott bele a rendszeres otthoni vécépucolás,
és előfordult, hogy pormacskák futkostak a bútorok alatt. Általában ez nem
nagyon zavarta – úgy vélte, a ház van értünk, és nem fordítva, tehát
fölösleges sterilen tartani –, de ha vendég jött, akkor előtérbe került a
háziasszonyi büszkesége. Aznap reggel felkelt, reggelit készített, és már
végzett is a nappali takarításával, mire Peter – akkor volt másodéves a
középiskolában –, mérgesen ledobta magát a konyhaasztal mellé. – Nincs
tiszta alsóneműm – füstölgött, pedig a házban az volt a szabály, hogy
amikor megtelik a szennyestartó, berakja a ruháit a mosógépbe. Lacy olyan
keveset kért tőle, hogy úgy gondolta, ennyit igazán megtehet a fia. Az anyja
akkor mentő ötletként azt javasolta, hogy Peter vegyen el egy alsónadrágot
az apja készletéből, de erre az csak fintorgott. Akkor Lacy úgy döntött, hogy
a fia majd egyedül megoldja ezt a problémát. Neki éppen elég dolga volt
momentán, amivel törődnie kellett.
Általában Peter szobáját abban a disznóól-jellegű állapotában hagyta,
ahogy lenni szokott, de aznap délelőtt a szemébe ötlött Peter
szennyestartója. Nos, ő most itthon maradt takarítani, a gyerek meg
iskolában van. Ennyit megtehet most az egyszer. Mire Peter aznap
hazament, Lacy nemcsak felporszívózott, felmosott, főzött egy négyfogásos
vacsorát, és kisikálta a konyhát utána, hanem három mosásra való ruhát is
kimosott Peternek. Az ágyára tette a tiszta holmit szépen összehajtogatva
úgy, hogy az külön kupacokban – nadrág, ing, alsónemű – borította be Peter
ágyát. Mást már nem is kell tennie, mint hogy berakja a ruháit a szekrénybe.
Peter mogorván, rosszkedvűen állított be, és azonnal rohant fel a
szobájába. Lacy éppen könyékig volt a vécécsészében, mert
gumikesztyűben súrolt, de fülelt, és várta a reakciót. Köszönet és hála
helyett azonban azt hallotta, hogy Peter felnyög odafent: – A francba, ezt
mind nekem kell elpakolni? – aztán a fia bevágta maga mögött a szobája
ajtaját, de úgy, hogy a ház is beleremegett.

Lacy agyát elöntötte az indulat. Tett egy gesztust a fiának – ennek az ő
végletesen elkényeztetett kölykének –, és mit kap cserébe?! Lehámozta a
gumikesztyűt, és leöblítve a mosdóba rakta. Aztán felcsörtetett az emeletre
Peter után, és kivágta a fia szobájának ajtaját. – Szóval, mi a bajod?
Peter rámeredt. – Neked mi a bajod? Nézd ezt a kupit.
Lacyben ekkor elpattant egy húr. – Kupit?! – ismételte. – Én takarítottam
el a te kupidat! Akarsz látni igazi kupit? – azzal az ágyhoz lépett, és
ledöntötte a szépen összehajtogatott pólók halmát. Aztán leszórta az
alsónadrágokat a földre. A nadrágokat a számítógéphez vágta, mire a gép
melletti korongtorony a CD-kel leborult, az ezüstös lemezek kiestek a
tartójukból. – Utállak! – ordította Peter, mire Lacy azonnal válaszolt: – Én is
utállak! – most, ahogy így álltak egymás előtt, feltűnt Lacynek, hogy
egyforma magasak. Egy olyan gyerekkel ordít, aki már nem is gyerekméretű.
Kihátrált Peter szobájából, és becsapta az ajtót maga mögött. Aztán
zokogni kezdett. Nem gondolta komolyan, hát persze hogy nem… Hiszen
imádta Petert. Abban a pillanatban csak azt utálta, amit mondott, ahogy
cselekedett. A kopogására nem jött válasz. –Peter – szólt be. – Sajnálom,
hogy azt mondtam…
A fülét az ajtóhoz nyomta, de nem jött semmi hang odabentről. Lacy
lement a földszintre, és befejezte a fürdőszoba kitakarítását. A
protokollvacsorát élőhalottként vészelte át, szinte azt sem tudta, hogy miket
mondott. Peter nem evett velük. Lacy nem is látta őt egészen másnap
reggelig, amikor ment, hogy felébressze. A szoba már üres volt – és
tökéletes rend uralkodott benne. A ruhák újra összehajtogatva eltűntek a
fiókokban, az ágy bevetve. A CD-k megint toronyba rakva.
Peter a konyhaasztalnál ült, és müzlit evett, amikor Lacy lement. Nem
nézett az anyjára, és az se őrá – még kissé ingatag volt a talaj közöttük.
Mindenesetre Lacy töltött neki egy pohár narancslét, és elérakta az asztalra.
Peter megköszönte.
Később sem említették sohasem ezt a jelenetet. Lacy megfogadta
magában, hogy bármennyire is kiborul kamaszodó fia húzásaitól, bármennyi
önuralomra lesz is szüksége, hogy elviselje Peter önzését, énközpontúságát,
soha többé nem engedi odáig fajulni a dolgot, hogy őszintén, zsigerből utálja
a saját fiát.

Most viszont, amikor a folyosó túlsó felén, a tárgyalóteremben az
áldozatok a történeteiket mesélik, Lacy már csak abban reménykedhetett,
nincs még túl késő.

Peter először nem ismerte meg. A lány, akit egy nővér vezetett a
pulpitushoz a haja tövig le volt vágva a kötések miatt, az arcát sebhelyek és
összeforrt csontok torzították –, úgy ült le a tanúk padjába, hogy arról
Peternek egy új akváriumba helyezett hal jutott az eszébe. Ilyenkor a hal
óvatosan körbeúszik, mintha felmérné az új hely adta új veszélyeket, és csak
aztán kezd bármibe.
– Megmondaná
– Haley
– Tavaly

a nevét a jegyzőkönyv számára? – kezdte az ügyésznő.

– mondta a lány halkan. – Haley Weaver.
végzős volt a Sterling High-ban, ugye?

Ahogy a lány szája szóra nyílva elkerekedett, az ajka keskeny vonallá vált.
A rózsaszín sebhely a homlokán vörösre váltott. – Igen – mondta. Lehunyta
a szemét, és egy könnycsepp gördült végig homorú arcán. – Én voltam a
bálkirálynő – előrehajolva hintázott, és sírt.
Peternek összeszorult a mellkasa, mintha össze akarna roppanni. Arra
gondolt, bárcsak meghalhatna itt, a helyszínen, és akkor mindenkinek
megspórolná ezt az egészet. Nem mert felnézni, mert akkor újra látnia kell
Haley Weavert.
Amikor kicsi volt, egyszer a szülei hálószobájában rugdosta a labdáját.
Sikerült levernie egy régi parfümösüveget, még a dédnagyanyjáé volt. Az
üveg darabokra tört. Az anyja közölte, tudja, hogy csak baleset volt, és
összeragasztgatta. Ezután a komódon tartotta, és valahányszor Peter
elment előtte, látta a ragasztás vonalait. Ez nagyobb büntetés volt Peternek
az elkövetkezendő években, mintha akkor tényleg megbüntetik.
Tartsunk egy rövid szünetet – mondta Wagner bíró. Peter feje lekókadt
az asztalra, mintha nem bírná el a saját súlyát.
–

A tanúkat kétfelé osztották: az egyik szobában várakoztak a sorukra a
vád, a másikban a védelem tanúi. A rendőröknek is megvolt a saját

helyiségük. A tanúk elvileg nem találkozhattak egymással, de igazándiból
senki sem figyelte, ha egyikük-másikuk kiment a büfébe egy kávéért vagy
fánkért. Josie egy idő után már órákra ment ki a teremből. Egy ilyen
büfétúrán futott bele Haley-be, aki egy szívószálon át itta a narancslét.
Brady volt vele, ő tartotta a poharat.
Örültek, hogy látták Josie-t, aki inkább annak örült, amikor végre
elköszöntek egymástól. Szinte fizikai fájdalmat okozott Josie-nak, hogy
mosolyognia kellett Haley-re, és úgy tennie, mintha nem látná az arca torz
domborzatát. Haley elmondta Josie-nak, hogy már háromszor operálta egy
New York-i plasztikai sebész, önkéntes alapon.
Brady mindvégig nem engedte el Haley kezét, néha megsimította a haját.
Josie ettől majdnem elsírta magát. Tudta, hogy Brady még mindig képes úgy
nézni Haley-re, ahogy más már soha többé nem fog tudni.
Voltak aztán mások is a folyosón, akiket Josie a lövöldözés óta nem
látott. Tanárok, mint Ms. Ritolli és Spears edző, akik odamentek hozzá,
hogy üdvözöljék. Aztán ott volt a DJ, aki az iskolai rádiót működtette, és az
egyik ösztöndíjas kitűnő tanuló, akinek rémes pattanásai voltak. Ők járkáltak
Josie körül, miközben ő egy széken gubbasztott, kezében a kávéspohárral.
Felnézett, amikor Drew vágódott le mellé a szomszédos székre. –
Hogyhogy te nem velünk vagy egy teremben? – kérdezte.
Mert én a védelem listáján vagyok rajta – azaz, ahogy Josie szerint
mindenki gondolja: az árulók oldalán van.
–

– Aha…

– reagált Drew, mintha értené, de Josie látta, hogy nem érti. – És
készen állsz?
– Nem

kell készen állnom. Nem is fognak behívni.

– Akkor

miért vagy itt?

Mielőtt Josie válaszolhatott volna, Drew valakinek integetni kezdett. Josie
is meglátta John Eberhardot. – Haver…! – szólt oda neki Drew, mire John
feléjük vette az irányt. Sántikált, de már tudott járni. Lehajolt Drew-hoz egy
pacsira, és közben Josie meglátta kopaszra nyírt fején a sebhelyet, ahol a
golyó bement.
Merre jártál mostanában? – kérdezte Drew, és helyet csinált maga
mellett Johnnak. – Azt hittem, látlak ezen a nyáron, cimbi.
–

John üdvözlésképpen feléjük bólintott. – Én… John vagyok.
Drew arcáról mintha letörölték volna a vigyort.
– Ez…

most…

– Ez…

kurva nagy szívás – mormogta Drew.

Hall téged – torkolta le Josie, és leguggolt John elé. – Szia, John! Josie
vagyok.
–

– Dzsóóóz…
– Igen,

Josie.

– Én…

John vagyok – mondta.

John Eberhard az állami bajnok hokicsapat sztárkapusa volt elsős korától
kezdve. Valahányszor a csapat nyert, az edző mindig kiemelte John
fantasztikus reflexeit.
– Cííípóóó

– mondta John, és a talpával megsúrolta a padlót.

Josie lenézett, és látta, hogy John edzőcipőjén kibomlott a fűző. – Egy
pillanat – mondta, és bekötötte.
Hirtelen úgy érezte, hogy elege van, nem bírja tovább. – Vissza kell
mennem állt fel. Ahogy vakon botorkált visszafelé, a fordulóban nekiment
valakinek. – Bocsánat – mormolta, aztán meghallotta Patrick hangját. –
Josie! Jól vagy?
Josie vállat vont, aztán megrázta a fejét.
– Na,

akkor már ketten vagyunk…

Patrick egy kávéspoharat és egy fánkot tartott a kezében. – Ne is mondd,
tudom – folytatta. – Két lábon járó közhelygyűjtemény vagyok. Kéred? –
Josie felé nyújtotta a fánkot, a lány elvette, bár nem volt éhes. – Most jössz
vagy mész?
– Jövök

– hazudta Josie önkéntelenül.

Akkor legalább nem leszek egyedül, amíg megeszem. – Patrick egy
Drew-val és Johnnal szemközti asztalhoz vezette. Josie érezte, hogy azok
–

ketten nézik, és talán azt találgatják, hogy mit keres egy rendőr
társaságában. – Utálom, hogy mindig ilyen sokat kell várni – jegyezte meg
Patrick.
– De

te legalább nem vagy ideges a tanúskodás miatt.

– Dehogyisnem.
– De

hát nem ezt csinálod állandóan?

Patrick bólintott. – Attól még nem lesz könnyebb kiállni annyi ember elé…
Nem is tudom, hogy az anyád hogy csinálja.
– És

te hogyan győzöd le a lámpalázat? Elképzeled a bírót alsóneműben?

– Hát,

nem ezt a bírót… mondta Patrick, majd amikor rájött, mi is csúszott
ki a száján, elvörösödött.
– Az

biztos segít – mondta Josie.

Patrick kivette Josie kezéből a fánkot, harapott egyet, aztán visszaadta. –
Amikor oda kell állnom, akkor azt szoktam mondani magamban, hogy abból
nem lehet baj, ha elmondom az igazat. Aztán a többi munkát Dianára
hagyom – belekortyolt a kávéba. – Nem kérsz valamit? Inni vagy enni?
– Nem,

elvagyok…

– Akkor

visszakísérlek. Na gyere.

A védelem tanúinak egészen kicsi szobát adtak, mert kevesen is voltak.
Egy ázsiai férfi, akit Josie még sohasem látott, háttal ült az ajtónak, és a
laptopján kopácsolt. Volt még odabent egy nő, aki még nem volt itt akkor,
amikor Josie kiment, de nem látszott az arca.
Patrick megállt az ajtóban. – Szerinted hogy mennek a dolgok odabent? –
kérdezte Josie.
Patrick habozott egy kicsit. – Hát megyegetnek – felelte végül.
Josie elslisszolt a törvényszolga mellett, aki mint kirendelt bébicsősz
felügyelt rájuk, és elindult az ablak felé, amely előtt korábban üldögélt, egy
könyvbe bújva. De aztán hirtelen megállt, és leült a szoba közepén álló
asztal mellé. Az ott ülő nő ölbe tett kézzel meredt a semmibe. Az abszolút
semmibe…

– Mrs.

Houghton – rebegte Josie.

Peter mamája feléje fordult. – Josie? – úgy hunyorgott, mintha nem látna
jól.
– Annyira

sajnálom – suttogta Josie.

Mrs. Houghton bólintott, – Nos hát… – kezdte, de aztán abbahagyta,
mintha szakadékot látna maga előtt.
Hogy van? – Josie azonnal szerette volna visszaszívni a kérdést. Mégis,
hogyan lehetne Peter mamája, az ég szerelmére? Feltehetően az összes
önuralmára szüksége van, nehogy szétessen, habbá váljon, elpárologjon a
levegőben. Ami, jött rá Josie, egészen hasonlatossá teszi kettőjüket.
–

Nem gondoltam volna, hogy itt látlak – jegyezte meg Mrs. Houghton
lágyan.
–

Az „itt” persze nem a bíróságot jelentette, hanem a védelem tanúinak
szobáját. Amelyben az a néhány tanú árválkodik, akiket Peter védelmében
gyűjtöttek be.
Josie megköszörülte a torkát, hogy utat engedjen azoknak a szavaknak,
amelyeket már évek óta nem mondott ki. Azoknak a szavaknak, amelyeket
még mindig félt kimondani szinte bárki más előtt, mert hogy fog hangzani… –
Ő a barátom.

Futni kezdtünk – mondta Drew. – Olyan volt az egész, mint egy
tömegkatasztrófa. Messze akartam kerülni a büfétől, amennyire csak lehet,
ezért indultam a tornaterem felé. Két barátom is hallotta a lövéseket, de
nem tudták, honnan jött, ezért elkaptam őket, és mondtam, hogy jöjjenek
utánam.
–

– Kik

voltak ők? – kérdezte Leven.

– Matt

Royston – mondta Drew. – És Josie Cormier.

Lánya nevének hallatán Alex megborzongott. Szinte megelevenedett
előtte a jelenet – teljesen valóságosnak hatott. Drew megkereste a
szemével Alexet, és egyenesen ránézett, amikor kimondta Josie nevét.
– És

hová mentek?

Arra gondoltunk, hogy ha bejutunk az öltözőbe, ott kimászhatunk az
ablakon, át a juharfára, és ott már biztonságban leszünk.
–

– És

eljutottak az öltözőig?

– Josie

és Matt igen – felelte Drew. – Én nem, mert kaptam egy golyót.

Alex végighallgatta, ahogy az ügyésznő kifaggatja Drew-t a sérüléseiről, és
arról, hogyan vetett ez véget a hokikarrierjének. Aztán Ms. Leven
szembefordult Drew-val. – Ismerte Petert a lövöldözést megelőzően?
– Igen.
– Honnan?
– Egy

És mennyire?

évfolyamba jártunk. Ahol mindenki ismer mindenkit.

– Barátok

voltak? – kérdezte Leven.

Alex Lewis Houghtonra pillantott, aki közvetlenül a fia mögött ült, és a
tekintetét le nem vette a padról. Alexnek volt róla egy emlékképe: évekkel
ezelőtt ajtót nyitott neki, amikor elment Josie-ért egy átjátszott nap estéjén.
– Mindenki álljon fel, a bíró bevonul – mondta, és nevetett a saját viccén.
Hogy barátok voltak-e..?
– Nem
– Volt

– válaszolta Drew.

önnek problémája vele?

Drew kis szünet után válaszolt: – Nem.
– Volt

vele vitája bármikor? – faggatta tovább Leven.

– Hát

talán egy kis szóváltás – mondta Drew.

– Kigúnyolta
– Néha.

valaha?

Csak hülyéskedtünk.

– Fizikailag

rátámadt valaha is?

Amikor kisebbek voltunk, akkor lehet, hogy kicsit megtaszigáltam, meg
ilyesmi…
–

Alex Lewis Houghtonra pillantott megint. A férfi csukott szemmel ült a
helyén.
– És

ez előfordult a középiskolában is?

– Igen

– vallotta be Drew.

– Fegyverrel

fenyegette Petert?

– Nem.
– Fenyegette
– Nem…

olyasmivel, hogy meg fogja ölni?

Mi csak… Gyerekek voltunk, és kész.

Köszönöm. – Ms. Leven leült, és Alex látta, hogy Jordan McAfee
emelkedik fel a helyéről.
–

Jó ügyvéd a pasas – jobb, mint ahogy Alex gondolta volna. Finoman
dolgozott – sugdolódzott Peterrel, a kezét a fiú karjára tette, amikor az
ideges lett, és a keresztkérdéseknél két példányban jegyzetelt, és az egyik
példányt átadta ügyfelének. Emberként kezelte Petert annak ellenére, hogy
az ügyészség láthatóan szörnyetegnek próbálta az ügyfelét beállítani, és
annak ellenére, hogy valójában a védelem akkor még el sem kezdte a
munkáját, hiszen még nem került rájuk a sor.
– Szóval,

nem volt problémája Peterrel – ismételte McAfee.

– Nem.
– De

neki volt problémája magával, nem?

Drew nem válaszolt.
– Mr.

Girard, válaszolnia kell – szólalt meg Wagner bíró.

– Néha

– ismerte be Drew.

– Beledöfte

a könyökét Peter oldalába valaha is?

Drew oldalra kapta a pillantását. – Talán. Véletlenül.
Ó, hogyne. Az ember gyakran azon kapja magát, hogy kidugja a
könyökét, amikor erre nem is számít…
–

– Tiltakozom…

McAfee mosolygott. – Valójában nem véletlen volt, ugye, Mr. Girard?
A vád asztalánál Diana Leven felemelte a tollát, és leejtette a padlóra. A
hangra Drew odakapta a tekintetét, és megfeszült egy izom az állkapcsában.
– Csak szórakoztunk – mondta.
– Valaha

benyomta Petert egy öltözőszekrénybe?

– Talán…
– Csak
– Hát

szórakozásból? – kérdezte McAfee.

ja.

– Rendben
– Ha

– haladt tovább az ügyvéd. – Előfordult, hogy elgáncsolta?

jól emlékszem, előfordult.

– Várjon

csak, már tudom – ez is csak szórakozás volt, ugye?

Drew arca haragosan eltorzult. – Igen.
Valójában ezt a fajta játékos szórakozást kiskoruk óta űzi Peterrel, nem
igaz?
–

Mi soha nem voltunk barátok – mondta Drew. – Nem tartozott közénk,
mert más volt.
–

– És

ki tartozott oda? – firtatta McAfee.

Drew vállat vont. – Matt Royston, Josie Cormier, John Eberhard,
Courtney Ignatio. Évekig lógtunk együtt.
– Peter
– Ez

ismert valakit ebből a csapatból?

az iskola nem túl nagy. Hát persze, hogy ismert minket.

– Peter

ismerte Josie Cormiert?

Alex visszafojtotta a lélegzetét.
– Igen.
– Látta,
– Nem

hogy Peter Josie-val beszélget?

tudom.

Nos, úgy egy hónappal a lövöldözés előtt, amikor mind együtt ültek a
büfében, Peter odament Josie-hoz. El tudná mondani, hogy mi történt
akkor?
–

Alex előrehajolt ültében. Magán érezte a pillantásokat, amelyek olyan
forrón perzselték a bőrét, mint a sivatagi nap. Lewis Houghton fejtartásából
észlelte, hogy most a férfi néz őrá.
– Nem
– De

tudom, miről beszéltek.

maga ott volt, nem?

– De.

És Josie a maguk barátja, ugye? Nem azok közé tartozik, akik Peterrel
töltik az idejüket, igaz?
–

– Igaz
–Ő

hagyta – rá Drew.

közénk tartozik.

Emlékszik rá, hogy az a kis beszélgetés a büfében hogyan ért véget? –
tette fel a kérdést McAfee.
–

Drew lenézett a földre, maga elé.
Hadd segítsek, Mr. Girard. Azzal ért véget, hogy Matt Royston odament
Peter mögé, és lerántotta róla a nadrágot, miközben ő Josie Cormierrel
próbált beszélgetni. Ez megfelel a valóságnak?
–

– Igen.
– És

aznap zsúfolásig tele volt a büfé, ugye?

– Asszem.

És Matt nem csak Peter farmernadrágját húzta le… hanem az
alsónadrágját is, igaz?
–

Drew szája megvonaglott. – Igaz.
– És

ezt mindannyian végignézték.

– Igen.

McAfee az esküdtszék felé fordult. – Hadd találjam ki… ez is móka volt,

ugye?
A tárgyalóteremben halálos csönd lett. Drew Diana Levenre bámult,
mintegy szuggerálva a nőt, hogy engedjék már le a tanúk padjáról, Alexnek
legalábbis ez volt az érzése. Peteren kívül ez a fiú volt az első áldozati
bárány.
Jordan McAfee odament az asztalhoz, ahol Peter is ült, és felvett egy
papírlapot. – Emlékszik, melyik napon történt Peter legatyátlanítása, Mr.
Girard?
– Nem.

Akkor hadd mutassam meg a védelem egyes számú bizonyítékát.
Felismeri?
–

Odaadta a papírt Drew-nak, aki átvette, és bólintott.
– Ez

egy e-mail, amelyet ön február harmadikán kapott, két nappal azelőtt,
hogy Peter gatya nélkül állt a Sterling High büféjében. Meg tudná mondani,
hogy kitől kapta?
– Courtney
– Ez

egy olyan levél volt, amelyet az említett hölgynek írtak?

– Nem
– És

Ignatiótól.

– mondta Drew. – Josie-nak írták.

ki írta? – faggatózott tovább rendületlenül McAfee.

– Peter.
– Mit

írt a levélben?

– Josie-ról
– Úgy

szólt. Hogy mennyire eszi a fene utána.

érti, Peter romantikus érzelmeket táplált az említett hölgy iránt?

– Gondolom,
– És

igen – mondta Drew.

mit tett ön ezzel a levéllel?

Drew felnézett. – Körlevélként szétküldtem.
Hadd értelmezzem mindezt – kérte McAfee. – Vett egy nagyon bizalmas
üzenetet, amelyhez semmi köze sem volt, amely Peter legszemélyesebb
–

érzelmeiről szólt, és elküldte az iskola minden tanulójának?
Drew hallgatott.
Jordan McAfee felvette és lecsapta a papírt Drew orra elé. – Nos, Drew,
ugye, ez is nagyon jó tréfa volt?
Drew Girard annyira izzadt, hogy nem is értette, az emberek miért nem
mutogatnak rá ujjal emiatt. Érezte, ahogy az izzadság-cseppek lefutnak a
hátán, a hónalja is tocsogott. Van is rá oka, ez a rohadt ügyésznő jól benne
hagyta a szarban. Hagyta, hogy ez a faszfej ügyvéd kinyuvassza, úgyhogy
most már sosem mossa le magáról, hogy ő mekkora hülye, mikor – csakúgy,
mint az összes többi gyerek a Sterling High-ban – csak egy kis mókát akart.
Felállt, és arra készült, hogy amint lehet, kirohanjon a tárgyalóteremből, s
aztán meg se álljon Sterling város határáig, ám ekkor Diana Leven elindult
feléje. – Mr. Girard – szólította meg. – Még nem végeztem.
Drew reményvesztetten visszahanyatlott az ülőhelyére.
– Előfordult,
– Igen

hogy Peter Houghtonon kívül valaki mást is kigúnyolt?

– mondta Drew gyanakvó pillantással.

– Merthogy

ezt művelik a fiúk, nemde?

– Néha.
– És

a kigúnyolt személy valaha rálőtt önre?

– Nem.
– Látott

már mást is lemeztelenítve Peter Houghtonon kívül?

– Persze
– És

– felelte Drew.

közülük valaki magára lőtt?

– Nem.
– Előfordult,

hogy viccből más e-mailjét szétküldözgette?

– Egyszer-kétszer…

Diana összefonta a karját. – És azok közül valaki rálőtt önre valaha?

– Nem,

asszonyom – jött a válasz.

Az ügyésznő visszaindult az asztalához. – Nincs több kérdésem.

Dusty Spears megértette az olyan kölyköket, mint Drew Girard, mert
hajdanán ő is éppen ilyen volt. A tornatanár világnézete szerint a macsó fiúk
vagy elég jók ahhoz, hogy fociösztöndíjjal bekerüljenek a tíz nagy egyetem
valamelyikére, ahol aztán összeszedhetnek annyi üzleti kapcsolatot, hogy
egész életükben golfozni járhassanak – vagy nem, és akkor egy iskolai
tornateremben köthetnek ki edzőként.
Spears inget-nyakkendőt viselt, amitől ideges lett, mert rá kellett jönnie,
hogy bár a nyakmérete nem változott ’88 óta, amikor még sterlingi
középpályás volt, a derékmérete korántsem maradt ugyanaz. – Peter nem
volt sportos sosem – mondta az ügyésznőnek. – Csak a tornaórákon
láttam, pályán sosem.
– Észlelte

ön bármikor, hogy más gyerekek piszkálják Petert?

Dusty vállat vont. – Csak a szokásos öltözői ugratásokról lehetett szó,
gondolom.
– És

közbeavatkozott?

Talán mondtam a gyerekeknek, hogy hagyják abba. De hát ez a
kamaszkor része, nem?
–

– Hallotta

valaha, hogy Peter fenyegetett valakit?

– Tiltakozom

– szólt közbe McAfee. – Ez elméleti felvetés.

– Fenntartom
– Ha

– válaszolta a bíró.

hallott volna ilyesmit, közbelépett volna?

– Tiltakozom!
– Fenntartom.

Másodszor!

Az ügyésznő nem esett ki a ritmusból. – Peter azonban nem fordult
segítségért, igaz?
– Valóban

nem.

Az ügyésznő leült, és Peter ügyvédje emelkedett fel a helyéről. Az ilyen
nyálas alakokat Dusty nem állhatta – biztos olyan volt gyerekkorában, aki
bele sem tudott rúgni a labdába, de ha ő mondjuk megpróbálta volna
megtanítani rá, csak okoskodott meg vigyorgott volna. Mint aki tudja, hogy
egy nap úgyis kétszer annyit fog keresni, mint Dusty.
Van az iskolának meghatározott irányvonala, hogy mit kell tenni a
gyerekek közötti erőszak ellen?
–

– Nem

engedjük meg az erőszakot.

Vagy úgy – reagált McAfee szárazon. – Nos, ezt jó hallani. Tehát
tételezzük fel, hogy ön nap mint nap erőszakos jelenetekkel szembesül az
öltözőben, gyakorlatilag a maga orra előtt csinálják – az iskola irányelvei
szerint mit kell tennie ilyenkor?
–

Dusty rábámult. – Benne van a rendtartásban. Ami történetesen nincs
velem.
Szerencsére nálam itt van – folytatta McAfee. – Hadd mutassam meg
önnek
a
kettes
számú
bizonyítékunkat.
Ez
rendelkezik
az
erőszakmetességről az iskolában?
–

Dusty elvette a két papírlapot, és ránézett a kinyomtatott szövegre.
– Igen.

Ezt ön minden év augusztusában megkapja, ugye, az iskola évkönyvébe
szerkesztve?
–

– Így

van.

– És

ez a legfrissebb verzió, amely a 2006-2007-es tanévre szól?

– Gondolom,

igen – vélekedett Dusty.

Mr. Spears, azt kérem, hogy nagyon gondosan fussa át mindkét oldalt,
és mutassa meg nekem, hogy melyik rész szól arról, hogy önnek mit kell
tennie akkor, ha tanárként erőszakkal szembesül az iskolában!
–

Dusty sóhajtva nekilátott az olvasásnak. Áltatában azonnal a fiókjába
szokta dobni az évkönyvet, amint megkapja; oda, ahová a dobozos ebédjét
is be szokta tenni ebédidőig. A fontos dolgokat tudta: munkanapon bent kell
lennie az iskolában; az életében beálló változásokat jelentenie kell az

igazgatóságon, és nem maradhat négyszemközt nőnemű diákkal. – Itt van –
szólalt meg. – „A Sterling High Iskolai Tanácsa elkötelezett aziránt, hogy
olyan tanulási és munkahelyi környezetet nyújtson diákjainak és dolgozóinak,
amely gondoskodik a személyes biztonságukról. Fizikai vagy verbális
fenyegetés, zaklatás, túlhajtás, erőszak, verbális erőszak és megfélemlítés
nem megengedhető.” – Dusty felnézett a papírról. – Ez megfelel?
Nem, egyáltalán nem. A kérdés az, hogy önnek tanárként mit kell tennie,
ha egy erőszakos diák bántalmaz egy másik diákot?
–

Dusty folytatta az olvasást. Volt egy meghatározás arról, hogy mi is a diák
túldolgoztatása, mi a fizikai és a verbális erőszak. Aztán céloztak arra, hogy
egy tanárt vagy az iskolatitkárt kell felkeresni, és annak jelenteni, ha
harmadik fél szemtanúként igazolja az efféle viselkedést. Ám nem volt se
szabály, se konkrét cselekvési terv meghatározva, hogy az illető tanárnak
vagy az iskolatitkárnak ilyenkor mit kell lépnie.
– Nem

találok ilyesmit – mondta Dusty.

– Köszönöm,

Mr. Spears – felelte McAfee. – Ennyi volt.

Egyszerű lett volna a védelem részéről, ha a tanúk listájára fölveszi Derek
Markowitzot, hiszen ama kevés karaktertanú közé tartozott, akik barátként
tanúsíthatják, milyen ember Peter Houghton valójában. Diana azonban
tisztában volt vele, hogy a vád számára is értékes amiatt, amiről tudomása
van, s nem a baráti elkötelezettsége számít. Amúgy rengeteg esetben
tapasztalta már ügyészi pályafutása során, hogyan fordulnak egymás ellen a
valaha jóban lévő barátok.
Szóval, Derek – kezdte Diana barátságosan, hogy oldja a fiúban a
feszültséget –, te Peter barátja voltál.
–

Diana figyelte, ahogy Derek Peter szemébe néz, és mosolyogni próbál. –
Igen.
– Néha

együtt töltöttétek a délutánt iskola után?

– Igen.
– Mit

csináltatok együtt?

Mindketten
leginkább
számítógépeztünk.
Néha
játszottunk
videojátékokat is, és aztán megtanultunk programozni is, hogy saját
–

játékokat is csinálhassunk magunknak.
– Volt

olyan játék, amelyet Peter egyedül, nélküled készített el? – kérdezte

Diana.
– Persze.
– És

mi volt olyankor, amikor elkészült a játékkal?

Akkor játszottunk vele. De vannak olyan weboldalak is, ahová fel lehet
tölteni a játékot, és akkor mások is megnézhetik, véleményezhetik.
–

Derek felpillantott, és ekkor vette csak észre a háttérben működő
tévékamerákat. Leesett az álla, az arca megmerevedett.
– Derek

– folytatta Diana. – Derek…? – Az ügyésznő megvárta, amíg a fiú
megint ránéz. – Hadd adjak neked egy CD-t. Ez a vád 302-es számú tárgyi
bizonyítéka. Meg tudod mondani, hogy mi ez?
– Ez

Peter legújabb játéka.

– És

mi a címe?

– „ Bumm

és visítás – aki bújt, aki nem, megyek!”

– És

ez miről szól?

– Az

a fajta játék, amiben le lehet lövöldözni a rosszfiúkat.

– És

kik a rosszfiúk ebben a játékban? – folytatta Diana.

Derek Peter felé pillantott megint. – A vadbarmok.
– És

hol játszódik?

– Egy

iskolában – felelte Derek.

Diana a szeme sarkából látta, hogy Jordan fészkelődik egy kicsit a helyén.
– Derek,

ott voltál az iskolában 2007. március hatodikán?

– Igen.
– És

mi volt az első órád?

– Matek.

– És

a második?

– Angol
– És

nyelv és irodalom.

aztán hová mentél?

– Torna

lett volna a harmadik, de elég rondán kijött az asztmám, kaptam is
felmentő igazolást az orvostól. Hamar végeztem az órai feladattal, és
megkértem Mrs. Ecclest, hadd menjek ki a kocsimhoz az orvosi papírért.
Diana bólintott. – És hol parkolt az autód?
–A

diákparkolóban, az iskola mögött.

Ezen a térképen meg tudnád mutatni, melyik ajtón mentél ki a második
óra vége felé? – Derek az állványra állított képhez ment, és rámutatott az
egyik hátsó ajtóra. – És mit láttál, amikor kimentél?
–

– Hát
– És

egy csomó kocsit.

embert is?

Igen – mondta Derek. – Petert. Éppen mintha kivett volna valamit a
kocsija hátsó üléséről.
–

– És

te mit csináltál?

Odamentem üdvözölni. Megkérdeztem, hogy miért késett el, ő meg
felegyenesedett, és valahogy furán nézett rám.
–

– Furán?

Hogy érted ezt?

Derek megcsóválta a fejét. – Nem is tudom. Mintha egy pillanatra azt se
tudná, hogy ki vagyok.
– Mondott
– Azt
– És

neked valamit?

mondta, hogy menjek haza, mert valami történni fog.
te úgy érezted, hogy ez valami szokatlan?

– Hát

egy kicsit kísérteties volt, nem mondom…

– Mondott
– Igen

effélét Peter korábban is neked?

– felelte Derek halkan.

– Mikor?

Jordan tiltakozott, ahogy arra Diana számított is, de a bíró elutasította a
tiltakozását, amiben Diana reménykedett is. – Pár héttel korábban – mondta
Derek –, amikor először játszottuk az „aki bújt, aki nemet”.
És akkor mit mondott? – Derek lenézett, és motyogott valamit. – Derek –
lépett hozzá Diana. – Meg kell kérjelek, hogy hangosabban válaszolj!
– Azt

mondta, hogy majd ha igaziból is megtörténik, az lélegzetelállító lesz.

A teremben zúgni kezdtek a figyelő emberek, mint a kirajzó méhek. – És te
tudod, hogy ezt hogy értette Peter?
– Azt

hittem… hogy viccel – felelte Derek.

Aznap, amikor a lövöldözés történt, és Peterrel találkoztál a parkolóban,
láttad, hogy ő mit tesz-vesz a kocsijában?
–

Nem… – mondta Derek rekedten, és megköszörülte a torkát. – Azt
hittem, csak viccel, úgyhogy közöltem, hogy mennem kell órára.
–

– És

mi történt ezután?

Visszamentem az iskolába ugyanazon a hátsó ajtón, és bementem a
titkárságra aláíratni az igazolásomat Mrs. Whyte-tal, a titkárnővel. Éppen
egy lánnyal volt elfoglalva, aki elkéredzkedett fogszabályozásra.
–

– És

aztán? – kérdezte Diana.

– Elment,

és aztán Mrs. Whyte meg én hallottunk egy robbanást.

– Láttad,

hogy mi történt?

– Nem.
– És

utána mi volt?

Ránéztem Mrs. Whyte számítógépére – folytatta Derek –, mert valami
szöveg ment rajta, valami üzenetféle.
–

– Mi

állt a szövegben?

– „ Aki

bújt, aki nem… megyek.” – Derek nagyot nyelt. – Aztán voltak olyan
pukkanások, mint amikor pezsgőt bontanak, és akkor Mrs. Whyte

megragadta a karomat, és bevonszolt az igazgatói irodába.
– Volt

ott is számítógép?

– Igen.
– És

mi volt a képernyőjén?

– „ Aki

bújt, aki nem… megyek.”

– Meddig

voltál ott, az irodában?

Nem tudom, tíz vagy húsz percig. Mrs. Whyte próbálta hívni a
rendőrséget, de nem tudta. Valami baj volt a telefonnal.
–

Diana a pulpitus felé fordult. – Bíró úr, a vád szeretné most bemutatni a
303-as számú bizonyítékát teljes egészében, és azt kérjük, hogy az
esküdtek is megtekinthessék. – Várt, amíg egy őrmester kitolt a fal mellől
egy tévét állványon, egy komputer csatlakozott hozzá. Ebbe helyezték a
CD-t.
A képernyőn megjelent: „Bumm és visítás! Válaszd ki az első fegyvert!”
Egy három dimenzióban mozgó, szemüveges fiú besétált, és végignézett
az arzenálon: volt ott nyílpuska, Uzi, AK-47-es. A figura félkézbe kapta az
egyik puskát, aztán a másik kezével lőszer után nyúlt, és töltött. Aztán az
arca közeliben látszott: szeplők, fogszabályzó, őrülten villogó szemek.
A képernyő kékre váltott, és megjelent a felirat: „Aki bújt, aki nem –
megyek!”
Derek kedvelte Mr. McAfee-t, aki nem volt túl mutatós, de neki volt a
világon a legszexisebb felesége. És talán az ügyvéd volt az egyetlen
Sterlingben, aki nem volt rokona Peternek, és mégis sajnálta őt.
Derek – szólította az ügyvéd –, barátok voltatok Peterrel hatodikos
korotok óta, ugye?
–

– Igen.
– Sok

időt töltöttetek együtt az iskolában és azon kívül is.

– Igen.
– Láttad

valaha, hogy Petert piszkálják más diákok?

Állandóan piszkálták – felelte Derek. – Minket általában buzinak meg
homónak szólítottak. Az oldalunkba böktek, a folyosón meg általában
elgáncsoltak, vagy benyomtak egy szekrénybe, meg minden.
–

– Szóltál

valaha is a tanároknak erről?

– Eleinte

még igen, de attól csak rosszabb lett. Még azért is kaptam, hogy
járt a szám.
– Beszéltetek

Peterrel a piszkálódásokról, erőszakoskodásról?

Derek megrázta a fejét. – Nem. Jó volt olyannal lenni, akinek nem kellett
magyarázni semmit, mert úgyis tudta, mi van.
– És

milyen gyakran történt ilyesmi – mondjuk, egyszer egy héten?

Derek felhorkant. – Inkább naponta egyszer.
– És

csak téged meg Petert érintett a dolog?

– Nem,
– És

voltak mások is.

ki művelte leginkább ezeket az erőszakos dolgokat?

A vadbarmok – mondta Derek. – Matt Royston, Drew Girard, John
Eberhard…
–

– És

lányok is részt vettek ebben?

Hát igen, akik úgy néztek ránk, mintha szétkenődött bogarak volnánk a
szélvédőn – felelte Derek. – Courtney Ignatio, Emma Alexis, Josie Cormier,
Maddie Shaw.
–

És akkor mit csináltatok, amikor valaki benyomott titeket a szekrénybe?
– tette fel a kérdést Mr. McAfee.
–

Verekedni nem lehetett, mert nem voltunk olyan erősek, mint ők, ezért
nem lehetett mit tenni ellene… Az ember valahogy kivárta a végét.
–

Mondhatjuk, hogy ez a csoport, akiket megneveztél – Matt, Drew,
Courtney, Emma és a többiek –, bizonyos diákokat jobban kipécéztek, mint
másokat?
–

– Igen

– felelte Derek. – Petert.

Derek nézte, ahogy az ügyvéd leül a barátja mellé, aztán a hölgy
emelkedett fel, és szólalt meg ismét. – Derek, azt mondtad, hogy veled is
erőszakoskodtak.
– Igen.

Segítettél valaha Peternek összerakni egy csőbombát, hogy valakinek
felrobbantsátok a kocsiját?
–

– Nem.

Segítettél valaha Peternek behatolni az iskola komputeres és
telefonhálózatába, hogy amikor elkezdődik a lövöldözés, senki se kérhessen
segítséget?
–

– Nem

– felelte Derek.

– Loptál

valaha fegyvereket, hogy a hálószobádban halmozd fel őket?

– Nem.

Az ügyésznő még egy lépéssel közelebb ment Derekhez. – És te sohasem
készítettél olyan tervet, mint Peter, hogy szépen, szisztematikusan
végigmész az iskolán, és legyilkolod mindazokat, akiktől a legtöbbet
szenvedtél el – vagy igen, Derek?
Derek Peter felé fordult, és a szemébe nézve mondta ki a választ: – Nem,
de néha azt kívánom, bárcsak megtettem volna.

Lacy szülésznői pályafutása során sokszor futott össze korábbi ügyfeleivel
a zöldségesnél, a bankban vagy a bicikliúton. Úgy mutatták fel neki a
babáikat – akik ma már három, hét vagy tizenöt évesek –, hogy lám,
micsoda nagyszerű munkát végzett… Mintha a gyereket a világra segítése
bármennyire is befolyásolná abban, hogy milyenné válik később.
Lacy nem tudta eldönteni, hogyan viszonyuljon Josie-hoz, amikor a
bíróságon egy szobába kényszerültek. Egész nap hóhérosat játszottak (ami
elég tragikomikus volt Peter helyzetét tekintve). Lacy újszülött kora óta
ismerte Josie-t, és kisgyerekként, majd Peter játszópajtásaként is. Emiatt
volt idő, amikor szinte akkora gyűlölettel gondolt Josie-ra, ahogy talán Peter
sohasem – hogy tudta elkövetni azt a kegyetlenséget, hogy így
cserbenhagyta a fiát? Igaz, talán nem Josie kezdeményezte Peter

kínzatását, amit fia felsősként és középiskolás évei alatt szenvedett el, de
nem is avatkozott közbe, ami Lacy szemében ugyanakkora véteknek
számított.
Ám Lacy most azt látta, hogy Josie-ból fantasztikus fiatal hölgy lett, aki
halkszavú és értelmes. Csöppet sem hasonlított azokra az üresfejű,
anyagias libákra, akik a New Hamphire-i Maliban portyáztak szakadatlanul,
vagy a sterlingi elit köreiben nyomultak – Lacynek róluk mindig az
életveszélyes ragadozó pók, a fekete özvegy jutott eszébe, amint éppen a
zsákmányára les. Lacyt meglepte, hogy Josie udvarias kérdései egymás után
sorjáztak Peterről: ideges volt-e a tárgyalás előtt? Nehezen viseli-e a
börtönt? Vajon ott is bántják-e?
Miért nem írsz neki? – javasolta Lacy. –Biztosan örülne, ha hallana
felőled.
–

Josie pillantása ekkor bizonytalanul elkalandozott, és Lacy ráébredt, hogy
Josie-t igazándiból nem is érdekli Peter, inkább csak vele akar kedves lenni.
Amikor a tárgyalást aznapra berekesztették, a tanúkat is hazaengedték
azzal, hogy nem nézhetnek hírműsorokat, nem olvashatnak újságot, és nem
beszélhetnek az ügyről. Lacy kiment a mosdóba, miközben Lewist várta,
akinek nem lesz könnyű átverekednie magát a riporterek hadán. Éppen kijött
a fülkéből, és kezet mosott, amikor a mosdóba Alex Cormier lépett be.
A nyitott ajtón át beszűrődött a kinti zaj, aztán csönd lett, ahogy
becsukódott az ajtó. Egymás szemébe néztek a tükörben. – Lacy –
mormolta Alex.
Lacy felegyenesedve egy papírtörlőért nyúlt. Nem tudta, mit mondhatna
Alex Cormiernek. Még azt is nehéz volt elképzelnie, hogy valaha bármit is
tudott mondani neki.
Lacy szülésznői irodájában állt egy szobanövény, már a haldoklás
fázisában. Amikor a titkárnő eltüntetett előle egy halom könyvet, ami
árnyékba borította a cserepet, az otthagyott növény hirtelen a fény felé
kezdett nyújtózni teljesen féloldalasan, szinte legyőzve a gravitációt. Lacy és
Alex éppen ilyenek, mint ez a növény – Alex elindult egy másik irányba, Lacy
pedig – nos, ő nem.
Maradt, ahol volt, árnyékban, hervadozva, saját legjobb szándékaiba
gabalyodva.

Sajnálom – mondta Alex. – Nagyon kár, hogy mindezeken át kell
menned.
–

– Én

is sajnálom – mondta Lacy.

Alex mintha még akart volna valamit mondani, de nem mondott, Lacy
pedig nem tudta, mivel folytathatná a beszélgetést. Elindult kifelé a
mosdóból, hogy megkeresse a férjét, de Alex utánaszólt: – Lacy,
emlékszem, hogy…
Lacy megfordult.
– Azt

szerette, ha a kenyér egyik felén volt a mogyoróvaj, a másikon meg a
dzsem… – Alex halványan mosolygott. – És neki volt a leghosszabb
szempillája az összes kisfiú közül. Bármit megtalált egy perc alatt –
fülbevalót, kontaktlencsét, varrótűt, amiről mi már lemondtunk.
Alex egy lépést tett Lacy felé. – Amire emlékszünk, az mindig létezik, nem?
Lacy a könnyein át látta Alexet. – Köszönöm – suttogta, és gyorsan
kiment, mielőtt még egy nő – valójában egy idegen nő – előtt omlana össze,
aki meg tudta tenni, amire Lacy eddig képtelen volt: úgy nézni a múltat, hogy
a megőriznivalót keressük benne, ne pedig azt, hogy mit rontottunk el.

– Josie
– Ma

– mondta az anya a lányának a kocsiban hazafelé menet.

felolvastak egy e-mailt a tárgyalóteremben. Amit Peter neked írt.

Josie döbbenten nézett az anyjára. Tudnia kellett volna, hogy ez előkerül,
hogy lehetett ilyen ostoba, hogy elfelejtkezzen róla?
Nem tudtam, hogy Courtney szétküldözgeti. Nem is láttam, csak miután
már mindenki olvasta.
–

– Ez

nagyon kínos lehetett – szögezte le Alex.

– Hát

eléggé. Az egész, iskola megtudta, hogy Petert utánam eszi a fene.

Az anyja Josie-ra pillantott. – Nem rád gondoltam, hanem hogy Peternek
volt nagyon kínos.
Josie Lacy Houghtonra gondolt. Tíz éve nem találkoztak, de Josie
megdöbbent, hogy Peter mamája milyen sovány lett, és hogy a haja

csaknem teljesen megőszült. Vajon a fájdalom felgyorsítja az idő múlását?
Ez a látvány nagyon megrázta, mert az emlékeiben egészen másként élt
Peter mamája. Sosem hordott órát, és nem érdekelte, mekkora
rendetlenség uralkodik, csak a végeredmény érje meg a fáradozást. Amikor
Josie kiskorában Petereknél játszott, Lacy gyakran csinált kreatív süteményt
mindabból, amit csak elő tudott bányászni a kamrából, legyen az zabpehely,
búzacsíra, gumimaci, kukoricakeményítő vagy puffasztott rizs. Egyszer pedig
levitt több vödörnyi homokot a pincébe télen, hogy várat tudjanak építeni.
Hagyta, hogy a kenyerüket ételfestékkel és tejjel színezzék – így még az
ebéd is játék és alkotás volt. Josie szeretett náluk lenni, mindig úgy érezte,
ilyen egy igazi család.
Most csak bámult kifelé az ablakon. – Szerinted, ugye, az egész az én
hibám?
– Én

nem…

–A

jogászok is ide lyukadtak ki ma, nem? Hogy azért történt a lövöldözés,
mert én nem szerettem úgy Petert… ahogy ő engem?
Nem. A jogászok ilyesmit egyáltalán nem mondtak. Leginkább a védelem
sorolta azt, hogyan kínozták Petert. Hogy alig voltak barátai. Alex megállt a
piros lámpánál, aztán bekanyarodott, miközben a csuklója lazán érintette a
kormánykereket. – Te végül is miért szüntetted be a barátságot Peterrel?
–

A népszerűtlenség közismert és ragályos betegség. Josie emlékezett arra,
hogy Peter miképpen rohangált még alsó tagozatban az udvaron, fején az
ebéd alufóliájából készített antennával, hogy vegye a marslakók
rádióadásait. Nem vette észre, hogy a többiek kinevetik, kigúnyolják. Sose
vette észre.
Aztán Josie agyába villant, ahogy Peter a bokáig letolt nadrággal áll, és
eltakarja magát a tenyerével. Eszébe jutott az is, amit Matt mondott utána:
„a tükörben minden sokkal kisebbnek látszik, mint amekkora valójában”.
Peter talán végre megértette, hogy mit gondolnak róla az emberek.
Nem akartam, hogy velem is úgy bánjanak, mint vele – felelte Josie az
anyja kérdésére, noha valójában arra gondolt, hogy: nem volt ahhoz a
barátsághoz elég bátorságom…
–

A börtönbe visszamenni felért a törzsfejlődés visszaforgatásával. Peter
úgy érezte, mehet vissza a fára: le kellett vetnie az emberlét külső jeleit
magától – a cipőt, a zakót, a nyakkendőt –, és le kellett hajolnia, hogy
végigmotozzák mindenütt. Még ott is, egy gumikesztyűvel… Kapott egy
másik, ugyanolyan rabruhát, és túl széles gumipapucsot hozzá, hogy végül
pontosan olyan legyen, mint a többiek, s nehogy azzal áltathassa magát,
hogy ő különb.
Peter lefeküdt a priccsre, és a karjával eltakarta a szemét. Cellatársa, aki
megerőszakolt egy hatvanhat éves nőt, megkérdezte, hogy ment a
tárgyalás, de Peter nem válaszolt. Már csak ennyi szabadsága maradt, ez is
valami. Különben pedig egyedül akarta átgondolni az igazságot, amire
ráébredt: szinte megkönnyebbült, amikor visszadugták a cellába – mintha
(mondhatja ezt?) hazaért volna.
Itt senki nem bámul úgy rá, mintha valami gusztustalan tenyészet volna
egy kémcsőben. Itt szinte senki nem is nézett rá.
Itt senki nem beszélt úgy róla, mintha csak egy állat volna.
Itt senki sem vádolja semmivel, mert mindnyájan egy csónakban eveznek.
Lényegét tekintve a börtön nem különbözik az iskolától. Az őrök éppen
olyanok, mint a tanárok – az a dolguk, hogy mindenki nyugton legyen, el
legyen látva, és senkinek ne essen nagyobb baja. Ezen túl boldoguljon
mindenki úgy, ahogy tud. És ahogy az iskola is, a börtön is mesterséges
közösség, és ennek a közösségnek megvan a maga szabályrendszere és a
maga hierarchiája. Ha az ember egyáltalán csinál valamit, az ugyanúgy nem
számít, mert értelmetlen – minden reggel vécét pucolni, vagy a legkevésbé
őrzött részlegben a guruló könyvtárolót tolni nem sokban különbözik attól,
ha az embernek iskolai dolgozatot kell írnia állampolgári jogból vagy
prímszámokat kell bemagolnia. Amire úgysem lesz majd szüksége a
mindennapi életben. És az iskolában is úgy van, mint a börtönben: csak úgy
lehet kibírni, ha az ember legalább gondolatban kiáll a sorból, és valamivel
elüti az időt.
És arról a hasonlóságról se feledkezzünk el, hogy ő itt, a börtönben sem
népszerű. Itt sem fogadják be.
Peter a tanúkra gondolt, akiket Diana Leven ma vagy bekísért, vagy
betolt, vagy behúzott a tanúk padjába. Jordan elmagyarázta neki, hogy ez

az egész a szimpátiakeltés miatt van – az ügyészség meg azelőtt fel akarja
vonultatni mindezeket a tönkretett életeket, mielőtt a tárgyszerű
bizonyítékok taglalására kerülne sor.
És hogy majd ő, Jordan is sorra kerül, és bemutathatja, hogyan tették
tönkre Peter életét mások. Petert ez már nem nagyon érdekelte. Inkább az
nyűgözte le a tárgyalóteremben, hogy mindezek után, látva, mi lett a
többiekből, szinte semmi sem változott…
Peter felbámult a felső priccs fémsodronyára, és gyorsabban kezdett
pislogni. Aztán befordult a fal felé, és beharapta a kispárnája csücskét,
nehogy valaki meghallja a sírását.
Még most is, hogy John Eberhard nem buzizhatja őt le többet, sőt, még
mást se igen fog mondani…
Még most is, hogy Drew Girard már sose lehet az a vadbarom faszfej, aki
eddig volt…
Még most is, hogy Haley Weaver többé már nem lesz bálkirálynő…
Ők akkor, és most is, mindig és mindörökké oda tartoznak, ahová Peter
nem tudott – és nem is fog tudni soha –beilleszkedni.

Aznap, 6 óra 30 perc
– Peter.

Peter!!

Peter megfordult az ágyban, és az apját látta az ajtóban.
– Fenn

vagy?

Hát úgy néz ő ki, mint aki fent van? Peter horkantott egyet, és a hátára
gördült. Lehunyta a szemét egy pillanatra, és átfutotta gondolatban, hogy mi
lesz aznap az iskolában. Angolfranciamatektörikémia. Jó hosszú szó – és az
órák is így folynak egymásba, mint vérpatakok…
Felült, beletúrt a hajába, ettől borzasan, felfelé álltak a szálak. Odalentről
edényzörgés hallatszott fel, ahogy az apja kivette az elmosott holmit a
mosogatógépből – mint valami techno-szimfónia… Az apja mindjárt felkapja
az autósbögréjét a kávéval, és Petert magára hagyja.
A pizsamanadrág alsó szegélye a talpa alá szorult, ahogy Peter kiszállt az
ágyból, és a számítógép elé ült. Felment az internetre, mert látni akarta,
hogy jött-e felhasználói vélemény új játékáról, a „Bumm és visítás”-ról. Ha a
játék tényleg olyan jó, ahogy ő gondolja, akkor elindul majd vele egy amatőr
versenyen. Az egész országban – sőt, a világon! – mindenütt vannak
olyanok, akik vígan kifizetik a 39 dollár 99 centet egy olyan játékért,
amelyben a történelem egészen más irányt kap: a lúzerek nyernek! Peter
elképzelte, hogy milyen gazdag lesz egyszer a jogdíjból. Talán megúszhatja
az egyetemet is. mint Bill Gates. Egy nap talán az emberek elkezdik
telefonon hívogatni, és úgy tesznek, mintha mindig is barátok lettek volna.
Hunyorogva a szemüvegéért nyúlt, a klaviatúra mellett tartotta. És mivel
még hajnali fél hét volt, amikor még senkitől sem várható különösebb
mozgáskoordináció,
a
szemüveget
tokostul
a
klaviatúrára,
a
funckiógombokra ejtette.
Erre az internet nyitóoldala helyett feljött a kuka tartalma, a törölt
anyagok. És Peter ezt látta a képernyőn:
Tudom, hogy nem gondolsz rám.
És biztos, hogy soha nem jutna eszedbe egy párnak képzelni kettőnket.

Peter szédülni kezdett. Rácsapott a Delete gombra, de semmi sem
történt.
Vagyis arról van szó, hogy magamban nem vagyok különleges, de veled az
lehetnék.
Megpróbálta újraindítani a gépet, de az teljesen lefagyott. Peter lélegezni
sem tudott, mozdulni sem. Csak bámulta saját ostobaságának
dokumentumát.
A mellkasa szorított, és egy pillanatra átfutott az agyán, hogy talán
szívrohama lesz, de azt is el tudta képzelni, hogy ilyen, amikor egy izom
kővé válik. Peter szaggatott mozdulatokkal lehajolt a konnektorhoz, hogy
kirántsa a kábelt, és jól beverte a fejét az asztal szélébe. Ettől könnyek
szöktek a szemébe, vagy legalábbis úgy gondolta, hogy ettől.
Aztán mégiscsak kihúzta a dugót, és a képernyő elsötétült.
Visszaült a székre, és rájött, hogy teljesen mindegy, mit csinál. Még mindig
tisztán látta maga előtt a szavakat, hiába volt fekete a képernyő. Érezte,
ahogy akkor az ujjai alá simultak a billentyűk:

…ölel:

Peter

És hallotta, ahogy mindenki röhög.
Peter megint a gépére pillantott. Az anyja mindig azt mondta, hogy ha
valami rossz történik, akkor két választásunk van: vagy kudarcként fogjuk
fel, vagy pedig arra való esélynek, hogy egy új irányba induljunk el. Talán ez
valamiféle jel…
Peter kapkodó lélegzettel kipakolta a hátizsákjából a könyveket és a
dossziékat, a számológépet, a ceruzákat és a szamárfüles, gyűrött
tesztlapokat, amelyeket visszakapott. Matraca alá nyúlt, és a két pisztolyt
kereste – oda rejtette őket korábban, csak úgy, hátha egyszer szüksége lesz
rájuk…

Amikor kicsi voltam, sót szórtam a meztelen csigákra. Szerettem nézni,
ahogy a szemem előtt szétolvadnak. A kegyetlenség mindig jó móka egészen
addig, amíg rá nem jössz, hogy valakinek ez fájhat.
Egy dolog, ha az ember úgy lúzer, hogy senki nem veszi észre. Az
iskolában viszont az ilyeneket azonnal kipécézik. Te vagy a meztelen csiga,
és ők tartják a sót a kezükben. És őket nem érdekli, hogy ez fáj…
Tanultunk egy szót szociológiából: schadenfreude. Ez azt jelenti, hogy
valaki a másik szenvedésén élvezkedik. Az igazi kérdés azonban az, hogy
miért teszi? Szerintem egyrészt önvédelemből. Másrészt pedig egy bandát jól
összetart, ha felsorakozhatnak valamilyen ellenséggel szemben. Nem számít,
hogy az ellenség semmit nem tett ellened – csak tettesd, hogy az ellenséget
még jobban utálod, mint saját magadat!
Tudod, miért hat a só a meztelen csigáknál? Mert a bőrük egy része víz,
amelyben a só feloldódik, és a testben lévő többi víz elkezd kifelé áramlani. A
végén a csiga teljesen kiszárad. Ez a házas csigáknál is hatásos. Meg a
piócáknál. És az olyan embereknél, mint én.
Minden olyan élőlénynél, amelynek nincs elég vastag bőre, hogy megvédje
saját magát.

Öt hónappal később
A négyórás tanúkihallgatás során Patrick újra átélte élete legrosszabb
napját. Jött a sürgős hívás vezetés közben; aztán az iskolaépületből
kirohanó diákok… Szinte folytak ki minden nyíláson, mint sebből a vér…
Ahogy megcsúszott a cipője egy sűrű, iszamós vértócsában a folyosón… A
mennyezet lehulló darabjai… A sikítások, segélykiáltások… Aztán az
emlékképek, amelyek csak később hívódtak elő: a fiú, aki a barátja karjában
halt meg a kosárlabdapalánk alatt. A tizenhat diák, akiket egy
takarítószekrénybe zsúfolódva találtak meg három órával a végjáték után,
mert nem tudták, hogy vége lett. A filctoll alkoholos szaga, mellyel a névtelen
sérültek halántékára számot írtak a későbbi azonosítás miatt…
Akkor éjjel, amikor már csak a nyomrögzítők maradtak az iskolában,
Patrick végigballagott a folyosókon, benézett az osztályokba. Néha olyan
érzése támadt, hogy ő az emlékek tudója és megőrzője, akinek az a
feladata, hogy a finom átmenetet biztosítsa az „egyszer volt” és az „ezután
minden másképp lesz” között. Vértócsákat átlépve ment be az osztályokba,
ahol a gyerekek a tanáraikkal együtt várták a segítséget a dzsekik még
mindig a székeken feküdtek, mintha a gazdáikat várnák. A fémszekrényeket
golyók lyuggatták, a könyvtárban viszont volt valaki, akinek kedve és ideje is
volt arra, hogy két emberforma kartonfigurát kompromittáló pózba
helyezzen. A mennyezeti spriccelők elárasztották az egyik folyosót, de a
falon még mindig vidám színű plakátok hirdették a tavaszi bált.
Diana Leven felmutatott egy videokazettát, a vád 522-es számú tárgyi
bizonyítékát. – Felismeri ezt, nyomozó?
Igen, a Sterling High központi irodájából hoztam el. A büfé kamerájának
2007. március 6-i felvételét mutatja.
–

–A

kép valósághű a felvételen?

– Igen.
– Mikor
– Egy
– És

látta utoljára?

nappal a tárgyalás megkezdése előtt.

a felvétel akkor is pontosan ugyanazt a képet mutatta?

– Igen.

Diana a bíró felé lépdelt. – Kérem, hogy a bizonyítékot mutassuk meg az
esküdtszéknek – mondta, és egy őrmester egy kerekes asztalon betolta a
televíziót a lejátszóval.
A felvétel kissé szemcsés volt, de azért jól kivehető. A jobb felső sarokban
látszottak a konyhás nők, akik műanyag tányérokra adagolták az ételt a
libasorban álló diákoknak. Az asztaloknál mindenütt ültek – Patrick tekintete
középre vándorolt, ahol Josie ült a barátjával.
A fiú Josie sült krumpliját ette.
A baloldali ajtón egy fiú lépett be. Kék hátizsák volt a vállán, az arca nem
látszott, de aki ismerte Peter Houghtont, felismerhette vékony alkatáról,
előrehajló válláról. A kamera látószöge alá lépett, és a következő pillanatban
dörrenés, és egy lány hátrahanyatlott a székén. Fehér blúzán elöl, középen
egy vérfolt látszott.
Valaki felsikított a felvételen, aztán már mindenki kiabált, ordított, és még
több lövés dördült. Peter bejött a képbe, kezében fegyver. A diákok
fejvesztve, egymás hegyén-hátán tolongva menekülni próbáltak, vagy az
asztal alá bújtak. A golyólyuggatta üdítőautomatából a padlóra spriccelt a
folyadék. Néhány lelőtt diák a helyén feküdt összeroskadva, a sebesültek
megpróbáltak odébb kúszni. Egy lányon, aki a földre zuhant, átgázoltak a
többiek, míg végül már nem mozdult. Amikor már csak a halottak és a
sebesültek maradtak a helyiségben, Peter körbement a büfében, itt-ott megmegállva. A Josie-éval szomszédos asztalnál megállt, és lerakta a pisztolyt.
Kinyitott egy még érintetlen müzlisdobozt, beleöntötte a tartalmát egy
tálkába, és egy dobozból tejet öntött rá. Öt kanálnyit lenyelt belőle, aztán
elővett egy új tárat a hátizsákjából, betöltötte a fegyverbe, és kiment.
Diana a vád asztala alá nyúlva elővett egy műanyag zacskót, és Patrick
felé nyújtotta. – Felismeri, Ducharme nyomozó?
A kis müzlisdoboz volt benne. – Igen.
– Hol

találta?

A büfében – felelte Patrick. – Ugyanazon az asztalon találtam, ahol az
előbb a felvételen is látható volt.
–

Patrick megengedett magának egy oldalpillantást Alex irányába. Mostanáig

nem mert ránézni, mert attól félt, nem tud megfelelni a feladatnak, ha azzal
törődik, hogy érinti mindez Alexet. Most viszont látta, mennyire elsápadt
Alex, mennyire mereven ül a székén. Patricknek minden önuralmára szükség
volt, hogy ne ugorjon át az őket elválasztó korláton, és ne térdeljen oda
mellé. Minden rendben, mondta volna, már mindjárt vége…
Nyomozó – folytatta Diana –, amikor ön sarokba szorította a vádlottat
az öltözőben, mi volt a vádlott kezében?
–

– Egy

pisztoly.

– Más

fegyvert is látott ott?

– Igen,

volt ott egy másik pisztoly, úgy három méternyire.

Diana felmutatott egy nagyított fotót. – Felismeri?
Ez az öltöző, ahol Peter Houghtont letartóztattuk. – Patrick a képen
rámutatott a szekrények előtt, a földön heverő fegyverre, aztán a másikra
egy kicsivel odébb. Ez az A fegyver, amelyet ledobott a földre – kommentálta
a látványt –, ez pedig a B, a másik, ez már eleve a földön hevert.
–

Innen körülbelül három méternyi re, a két fegyver által kijelölt vonal
meghosszabbításában hevert Matt Royston teste alatta nagy vértócsa, a
koponyája felső része hiányzott.
Az esküdtek felszisszentek, de Patrick nem figyelt rájuk. Alexre bámult, aki
viszont nem Matt holttestét nézte, hanem a mellette lévő kisebb vértócsát –
ez Josie homlokából folyt ki; itt találtak rá.
Az élet a „mi lett volna, ha…” kezdetű kérdések sorozata: milyen más
lenne minden, ha tegnap lottóztál volna; ha más egyetemet választasz; ha
nem kötvénybe, hanem részvénybe fekteted a pénzed; ha nem viszed a
gyereked éppen szeptember tizenegyedikén először az iskolába. Ha csak
egyetlen tanár, egyetlenegyszer kimenti Petert kínzója karmaiból a
folyosón… Ha Peter a saját szájába teszi a fegyver csövét, és nem másra
emeli… Ha Josie történetesen Matt előtt állt volna, akkor most ő feküdne a
temetőben. Ha Patrick egy másodperccel később ér oda, Josie akkor is
könnyedén kaphatott volna egy golyót a fejébe. Ha nem Patrick lett volna a
nyomozó ebben az ügyben, akkor nem találkozott volna Alexszel.
– Nyomozó,

ön szedte össze a fegyvereket a helyszínen?

– Igen.
– Ujjlenyomatokat
– Igen,
–A

a rendőrségi laborban.

labor talált értékelhető nyomokat az A-jelű fegyveren?

– Igen,
– És
–A

vettek róluk?

a markolatán.

hol vettek ujjlenyomatot Peter Houghtontól?

kapitányságon, miután bevittük.

Patrick elmagyarázta az esküdteknek az ujjlenyomatvétel technikáját, és
hogy tíz helyen vetik össze a mintázatot komputeres program segítségével,
ami végül igazolja, hogy a minta megegyezik-e a gyanúsítottéval.
A labor összehasonlította az A-fegyveren talált ujjlenyomatot más
ujjlenyomatával is? – folytatta Diana.
–

– Igen,

Matt Roystonéval.

Amikor a labor összehasonlította a fegyver markolatáról származó
lenyomatot Matt Royston ujjlenyomatával, egyértelművé vált, hogy van e,
vagy pedig nincs egyezés?
–

– Nem

volt egyezés.

És amikor a labor Peter Houghton ujjlenyomatával vetette egybe a
kérdéses ujjlenyomatot, akkor talált egyezést?
–

– Igen

– felelte Patrick. – Volt egyezés.

Diana bólintott. – És mi a helyzet a B jelű fegyverrel? Ezen találtak
ujjlenyomatokat?
– Csak
– Ez

részleges lenyomatot találtunk a ravaszon. Semmi értékelhetőt.

pontosan mit jelent?

Patrick az esküdtek felé fordult. – Egy ujjlenyomat akkor értékelhető, ha
összehasonlítható egy másik lenyomattal, és kimondható, hogy van vagy
nincs egyezés. Mi, emberek folyton ujjlenyomatokat hagyunk mindenen,
amihez hozzáérünk, de nem feltétlenül olyanokat, amelyeket a rendőrség

felhasználhat. Előfordul, hogy ezek elkenődnek, vagy nem tartalmaznak elég
nagy felületű mintázatot ahhoz, hogy igazságügyi szempontból
értékelhetőek legyenek.
– Tehát

ön, nyomozó, nem állíthatja tényszerűen, hogy kitől származik a B
jelű fegyveren az ujjlenyomat.
– Valóban

nem.

– Lehetett

éppenséggel Peter Houghton is?

– Lehetett.

Van arra bizonyíték, hogy a Sterling High diákjai közül bárki is fegyvert
vitt volna aznap az iskolába?
–

– Nincs.
– Az

öltözőben összesen hány fegyvert találtak?

Négyet – felelte Patrick. – Egy kézifegyvert a vádlottnál, egyet a földön,
és két lefűrészelt csövű puskát a hátizsákban.
–

Az ujjlenyomatvételen kívül végzett a labor más vizsgálatot is a
fegyvereken?
–

– Igen,

ballisztikai tesztelést.

– Elmagyarázná,

hogy ez mi?

– Nos,

arról van szó – kezdte Patrick –, hogy vízzel telt tartályba lőjük ki a
fegyvert. Minden fegyverből származó golyó olyan rovátkákat visel magán,
amik akkor kerülnek rá, amikor a golyó áthalad a fegyver csövén. Ez azt
jelenti, hogy minden egyes golyó beazonosítható, hogy melyik fegyverből
származik, mert a rovátkáit összehasonlítjuk az illető fegyverből a
teszteléskor kilőtt golyó rovátkáival. Az is megállapítható, hogy vajon
használtak-e egyáltalán egy adott fegyvert – annak alapján, hogy található-e
lőpormaradék a csövében.
– Mind

a négy fegyverrel elvégezték a tesztelést?

– Igen.
– És

milyen eredménnyel?

A négy fegyver közül csak kettőből lőttek a helyszínen – szögezte le
Patrick. – A két kézifegyverből, az A-ból és a B-ből. Az összes golyó,
amelyet megtaláltunk, az A fegyverből származott. A B jelű pisztoly, amikor
megtaláltuk, éppen el volt dugulva, mert a csövébe két golyó ékelődött be
egy időben, tehát a fegyver használhatatlanná vált. A ravasz meghúzásakor
nem történt semmi.
–

– De

ön azt állítja, hogy a B jelű fegyvert is használták.

Legalább egyszer igen. Patrick felnézett Dianára. – Az ebből származó
golyót azonban mindeddig nem találtuk meg.
–

Diana Leven kérdéseivel aprólékosan végigvezette Patricket a
beszámolóján, hogyan talált rá tíz halott és tizenkilenc sérült diákra. A
nyomozó azzal kezdte, hogy a karjában kivitte Josie Cormiert, és a mentők
gondjaira bízta, és azzal fejezte be, amikor az utolsó holttestet is
elszállíttatta az igazságügyi orvosszakértő halottasházába. Ezután a bíró
aznapra berekesztette a tárgyalást.
Patrick elhagyta a tanúk padját, és még beszélgetett Diana-val egy kicsit a
másnapi ügymenetről. A tárgyalóterem nagy, kétszárnyú ajtaja nyitva volt, s
Patrick látta odakint, ahogy a riporterek az indulatosabb szülőkből próbálják
kiszedni, amit csak lehet. Felismerte az egyik anyát: az ő lánya, Jada Knight
a hátába kapott egy golyót, amikor kifelé futott a büféből. – A lányom ebben
az iskolaévben nem hajlandó 11 óra előtt iskolába menni, mert pánikroham
jön rá, amikor a harmadik óra elkezdődik – mondta a nő. – Minden
megrémíti. Az egész élete tönkrement. Peter Houghton miért érdemelne
ennél kisebb büntetést?
Patricknek semmi kedve sem volt beszállni a média hajcihőjébe, márpedig
mint a tárgyalási nap egyetlen beidézett tanúja, biztosan számíthat rá, hogy
megrohanják, ha innen kiteszi a lábát. Ezért inkább leült a fakorlátra, ami a
jogászok terepét elválasztotta a nézők ülőhelyeitől.
– Hahó…

Patrick megfordult Alex hangja hallatán. – Hát te miért vagy még itt? –
kérdezte a nyomozó.
– Én

is ezt kérdezem tőled.

Patrick az ajtó felé bökött. – Nem volt kedvem beszállni abba a hülyítési
akcióba odakint.
Alex közelebb húzódott hozzá, míg végül Patrick két lába között állt, és
átölelte a férfit. Az arcát Patrick nyakába fúrta, s amikor így vett egy mély
lélegzetet, ezt Patrick a saját mellkasában érezte. – Pedig legalább engem
jól meghülyítettél volna… – jegyezte meg Alex.

Jordan McAfee-nek nem volt jó napja. A gyerek lebüfizte, amikor már ment
volna kifelé az ajtón. Tíz percet késett a tárgyalásról, mert a rohadt média a
járgányaival beterítette a parkolót – úgy szaporodnak ezek, mint a nyulak…
–, alig tudott megállni. Wagner bíró megmorogta a késésért, és ha ez még
nem lett volna elég, valamiért Peter is beszüntette vele a kommunikációt.
Néha horkantott egyet, és kész. Mindezek tetejébe az első tanú, akit
keresztkérdések össztüzébe kell most vonnia, a gáncsnélküli lovag, aki
fényes vértezetben robogott be az iskolába, hogy leterítse a gonosz
merénylőt… Nos, egy védőügy véd számára ennél „mesésebbet” elképzelni
sem lehet.
Nyomozó – szólította meg Jordan Patrick Ducharme-ot a tanúk
padjában –, miután végzett az igazságügyi orvosszakértőnél, visszament a
kapitányságra?
–

– Igen.
– Ott

tartotta fogva Petert, nem igaz?

– Igen.
– Egy
–A

börtöncellában… rácsokkal meg zárral?

rendőrségi fogdában – helyesbített Ducharme.

– Peter

ellen akkor már vádat emeltek?

– Még

nem.

– Nem

volt vádemelés, ugye, a következő reggelig, jól mondom?

– Így

van.

– Hol

töltötte Peter az éjszakát?

–A

Grafton megyei börtönben.

Nyomozó, ön beszélt egyáltalán az ügyfelemmel akkor? – kérdezte
Jordan.
–

– Igen,
– És

beszéltem.

mit kérdezett tőle?

A nyomozó összefonta a karját. – Hogy kér-e kávét.
– És

ő élt az ajánlattal?

– Igen.
– Kérdezte

őt egyáltalán az iskolában történtekkel kapcsolatban?

– Megkérdeztem,
– És

hogy mi történt – felelte Ducharme.

Peter mit válaszolt?

A nyomozó összevonta a szemöldökét. – Azt mondta, hogy az anyját
szeretné látni.
– Sírni

kezdett?

– Igen.
– És

valójában abba sem hagyta a sírást, ugye, amíg ön kérdezgette, igaz?

– Igen,
– És

így volt.

kérdezett még valamit tőle, nyomozó?

– Nem.

Jordan előrelépett. – Nem törődött vele, hiszen az ügyfelem nem volt
kihallgatható állapotban.
Nem kérdeztem tőle mást – jelentette ki Ducharme kimérten. – És nem
tudom, milyen állapotban volt.
–

Tehát ön bevitt egy gyereket, egy tizenhét éves gyereket, aki az anyja
után sírt – a cellába ezek után?
–

– Igen.

De közöltem vele, hogy segíteni szeretnék neki.

Jordan az esküdtek felé pillantott, és kis szünetet tartott, hogy mindenki
megeméssze a hallottakat. – És mi volt Peter válasza erre?
– Rám

nézett – felelte a detektív –, és azt mondta, hogy „ők kezdték”.

Curtis Uppergate huszonöt éve dolgozott, mint igazságügyi elmeszakértő.
Három elitegyetemen szerzett orvosi fokozata, és az önéletrajza olyan
vaskos paksamétát tett ki, hogy huzatos helyen is megállta volna a helyét,
mint ajtótámasz. Galambősz volt, de vállig érő haja a fejbőrtől kezdődően
apró copfokba volt fonva, és öltöny helyett színes tunikát viselt. Diana nem
lett volna meglepve, ha hippisen „húgomnak” szólítja.
– Mi

az ön szakterülete, doktor?

– Elvadult,

erőszakos kamaszokkal dolgozom. A bíróság számára felmérem
a lelkiállapotukat, a betegségüket, ha van ilyen, és megfelelő kezelési
terveket dolgozok ki számukra. Arra vonatkozóan is adok útmutatást a
bíróságnak, hogy az elkövetők milyen mentális állapotban lehettek a
merénylet idején. Az FBI számára is készítek pszichológiai jellemzéseket az
iskolai lövöldözőkről. Megvizsgáltam például a négy ügy – a Thurston High, a
Paducah, a Rocori és a Columbine iskolákban lezajlott esetek – közös
jellemzőit.
– Ön

mikor került kapcsolatba ezzel az üggyel?

– Tavaly

áprilisban.

– Volt-e

módja áttekinteni Peter Houghton anyagát?

– Igen

– felelte Uppergate. – Az összes feljegyzést, amelyet öntől kaptam,
átnéztem, Ms. Leven. Volt ebben iskolai és orvosi feljegyzés, rendőrségi
jelentés és beszélgetések, amelyeket Ducharme nyomozó folytatott vele.
– És

mi volt az, amit ön ezekben fellelni igyekezett?

A lelki betegségre utaló jeleket – mondta a férfi. – Esetleges fizikai
magyarázatát annak, ami történt. Pszichoszociális jellemzőket, amelyek
netán a korábban, másutt történt iskolai erőszak jellemzőit idézték volna.
–

Diana az esküdtek felé pillantott, akik merően figyeltek. – És a munkája
végén sikerült-e orvosi-szakmai szempontból bizonyosnak tekinthető

végkövetkeztetésre jutnia azt illetően, hogy milyen elmeállapotban volt Peter
Houghton 2007. március hatodikán?
Igen – Uppergate ekkor az esküdtek felé fordult, és lassan, tagoltan
mondta: – Peter Houghton nem szenvedett semmiféle lelki betegségben a
Sterling High-ban történt lövöldözés idején.
–

– Elmondaná

nekünk, hogy miből jutott erre a következtetésre?

Az elme egészséges állapotát az mutatja, ha valaki megfelelően érzékeli
maga körül a valóságot, vagyis tudja, mit csinál akkor, amikor valamit csinál.
Van rá bizonyíték, hogy ezt a merényletet Peter már egy ideje tervezte –
például lőszert halmozott fel és fegyvereket, összeírta a célszemélyek
listáját, és egy saját készítésű videojátékon ki is próbálta ezt az egész kis
világvége-műsorszámot. A lövöldözés nem kiutat jelentett Peternek a
helyzetből – ez olyasmi volt, amit kezdettől fogva, hosszan és aprólékosan
tervezgetett.
–

Vannak-e más jelek is, amelyek arra utalnak, hogy Peter előre kitervelte
az akciót?
–

Amikor az iskolához ért, és meglátta egy barátját a parkolóban,
figyelmeztette őt a veszélyre. Begyújtott egy csőbombát, és felrobbantott
egy kocsit, mielőtt bement volna, ezzel elterelte a bent lévők figyelmét, és ő
nyugodtan besétálhatott a fegyverekkel a hátán. Előre megtöltött
fegyvereket csempészett be. Olyan helyszíneket választott, ahol őt magát
sérelem érte. Mindezt nem olyan ember teszi, aki azt sem tudja, hogy mit
csinál, hanem egy olyan emberre jellemző ez a cselekvés, aki gondolkodik,
indulatai vannak – talán szenved is –, de semmiképpen sem egy téveszmés,
hamis tudattal élő fiatal.
–

Diana a tanúk padja előtt sétált el, mialatt feltette a kérdést. – Doktor,
módjában volt-e önnek összehasonlítania a korábbi eseteket ezzel az
üggyel, hogy alátámassza következtetéseit arról, hogy a vádlott épelméjű és
beszámítható?
Uppergate a válla mögé dobta kis hajfonatait. – A többi lövöldöző
egyikének sem volt semmiféle megkülönböztetett csoportstátusza. Nem
mondanám, hogy magányosak voltak, de ők úgy élték meg az iskolai létüket,
hogy az adott csoport tagjai jobban a csoporthoz tartoznak, mint ők. Peter
például a focicsapat tagja volt, de azok közé tartozott, akiket sohasem

küldtek ki a pályára. Okos volt, de az osztályzatai ezt nem tükrözték.
Érzelmei voltak egy lány iránt, de ezek az érzelmei nem találtak viszonzásra.
Csak egyetlen hely volt, ahol Peter jól érezte magát, és ez a saját világa, a
komputeres játékok világa, amelyben nemcsak jól érezte magát, de… ott ő
volt az isten.
– És

ezek szerint ő egy fantáziavilágban élt március hatodikán?

Egyáltalán nem. Ha abban élt volna, akkor nem tervezte volna meg a
támadást ilyen ésszerűen és aprólékosan.
–

Diana megfordult, és a másik irányba sétált. Van arra némi bizonyíték,
doktor, hogy Peter erőszakos cselekményeknek volt kitéve az iskolában. Ezt
az információt is figyelembe vette?
– Igen.

A kutatásai alapján miben határozná meg az iskolai erőszak hatásait a
Peterhez hasonló gyerekekre?
–

Minden egyes lövöldözési esetben felmerül a bántalmazás, mint ürügy.
Általában ezt jelölik meg okként arra, hogy az elkövető egy szép napon
bekattan, és erőszakkal válaszol az erőszakra. Az eseteknek mintegy
felében – és ebben az esetben is – viszont úgy tűnik, hogy a bántalmazás
tényét jelentősen eltúlozza a lövöldöző. A piszkálódás nem jelentősebb az ő
esetében, mint bármely másik diák esetében.
–

– Akkor

miért lőnek?

Mert nyilvánosság előtt így veszik át az irányítást egy olyan helyzetben,
amely fölött általában semmi hatalmuk nincs – felelte Curtis Uppergrade. –
És ez megint arra utal, hogy a dolgot jó előre kitervelték.
–

– Öné

a tanú – mondta Diana az ügyvédnek.

Jordan felállt, és Dr. Uppergate-hez lépett. – Mikor találkozott először
Peterrel?
–

– Nos,
– Ön
–A

hivatalosan még nem lettünk bemutatva egymásnak.

ugyebár pszichiáter?

legutóbb még megvolt a diplomám – mondta Uppergate.

Azt hittem, hogy a pszichiátria azon alapszik, hogy az ügyféllel
személyesen találkozik a terapeuta, és igyekszik megtudni a pácienstől, mit
gondol a világról, és hogyan alakult ki ez a világnézete.
–

– Ez

is része…

– De

elég fontos része, nem? – firtatta Jordan.

– Az.
– Felírna

egy receptet Peternek?

– Nem.

Mert ahhoz meg kellene vizsgálnia, hogy eldönthesse: alkalmas-e egy
bizonyos gyógyszer szedésére, vagy sem. Jól mondom?
–

– Igen.

Doktor, volt önnek módja a Thurston High-beli lövöldözés elkövetőivel
beszélni?
–

– Igen,
– És

volt – mondta Uppergate.

a paducah-ival?

– Volt.
–A

rocori is megvolt?

– Igen.
– Csak

a columbine-i nem…

Én pszichiáter vagyok, Mr. McAfee – mondta Uppergate. – És nem
médium. De igen, hosszasan beszélgettem két fiú családjával, elolvastam a
naplóikat, megnéztem a videóikat.
–

Doktor – folytatta Jordan. – Beszélt ön valaha személyesen két szót is
Peter Houghton-nal?
–

Curtis Uppergate kicsit habozott, csak aztán szólalt meg: – Nem, nem
beszéltem.
Jordan leült, és Diana a bíróhoz fordult: – Bíró úr – mondta. – A vád
szünetet kér.

Nesze – Jordan odalökött Peternek egy fél szendvicset, miután belépett
a fogdába. – Vagy ma éhségsztrájkolsz is?
–

Peter keményen bámult rá, de közben kicsomagolta a szendvicset, és
beleharapott. – Nem szeretem a pulykát.
Nem igazán érdekel – Jordan a cella cementfalának dőlt. – Elmondanád,
hogy kivel van bajod?
–

Van fogalmad róla, hogy milyen ott ülni, és azt hallgatni, hogy mindenki
rólam beszél, de úgy, mintha ott sem volnék? Mintha még csak nem is
hallanám, mit beszélnek rólam?
–

– Ezt

a játékot így játsszák – felelte Jordan. – Most rajtunk a sor.

Peter felállt, és a fogda ajtajához sétált. – Neked ez ennyi? Játék?
Jordan lehunyta a szemét, és némán elszámolt tízig. – Persze, hogy nem.
– Mennyi
– Ehhez

pénzt kapsz? – kérdezte Peter.

semmi…

– Mennyit?
– Kérdezd

meg a szüleidet – mondta Jordan kurtán.

– Ugyanannyit

kapsz, ha nyerek, mint ha veszítek, nem?

Jordan némi csodálkozással állapította meg, hogy Peterben megvan az a
képesség, ami elengedhetetlen egy védőügyvédnél.
Az a kíméletlen okosság, amivel a kikészítendő személyt alaposan
megdolgozza még a kikészítés előtt. Pontosan ez a nyerő a
tárgyalóteremben…
– Mi

van? – támadt rá Peter. – Most mulatsz rajtam, te is?

– Nem.

Arra gondoltam, hogy jó ügyvéd lenne belőled.

Peter visszaroskadt a székébe. – Hát ez remek. Talán majd az állami
börtönben szerzek egy ilyen oklevelet az érettségi bizonyítvány mellé.
Jordan kivette a szendvicset Peter kezéből, és beleharapott. – Várjuk ki a
végét, s akkor meglátjuk – mondta.

Az esküdteket mindig lenyűgözte Dr. King Wah szakmai életrajza, Jordan
ezt pontosan tudta. A pszichiáternek több mint ötszáz páciense volt már;
szakértő tanúként vett részt 248 tárgyaláson (a mostani előtt). Több
tanulmányt írt, mint bármelyik más igazságügyi orvosszakértő a
poszttraumás stresszbetegségről. Ezenfelül – és ez volt a legszebb – három
olyan egyetemi szemináriumot is tartott, amelyen a vád tanúja, Dr. Curtis
Uppergate is részt vett.
– Dr.

Wah – kezdte Jordan. – Mikor kezdett el ezen az ügyön dolgozni?

Ön keresett meg, Mr. McAfee, még júniusban. És akkor beszéltük meg,
hogy majd találkozom Peterrel.
–

– És

tényleg beszélt is vele?

Igen, összesen több mint tíz órát. Ezenfelül nekiültem, és elolvastam a
rendőrségi anyagokat, az orvosi és iskolai jelentéseket Peterről és a
bátyjáról. A szüleivel is találkoztam. Aztán elküldtem Petert egy kollégámhoz,
Dr. Lawrence Ghertzhez, aki gyermek-neurológus.
–

– Mit

vizsgál egy gyermek-neurológus?

Organikus elváltozásokat keres, amelyek a mentális
rendellenességeket okozhatják a gyermekek esetében.
–

– És

tüneteket,

mit csinált Dr. Ghertz Peterrel?

Több MR-felvételt készített Peter agyáról – mondta King. Dr. Ghertz
arra használja az efféle felvételeket, hogy kimutassa, van-e szervi elváltozás
a tizenéves agyában, ami nemcsak megmagyaráz számos mentális
rendellenességet, mint amilyen a skizofrénia vagy a mániás depresszió,
hanem a vad viselkedés biológiai okát is kimutatja, amit a szülők általában a
tomboló hormonoknak szoktak tulajdonítani. Nem mondom, hogy nem
tombolnak a hormonok ebben a korban, de az is jellemző, hogy a kognitív
funkciók között a kontroll eléggé minimálisan érvényesül ilyenkor, ami
elengedhetetlen az érett, felnőtt viselkedéshez.
–

Jordan az esküdtekhez fordult. – Értették ezt? Mert én elvesztettem a
fonalat…
–

Használjak hétköznapi kifejezéseket? – mosolygott King. – Rengeteget

meg tudunk mondani a gyerekről egy ilyen agyi felvétel vizsgálatával.
Fehéren-feketén fiziológiai oka lehet annak, hogy amikor az ember a tizenhét
éves gyerekének azt mondja, hogy tedd vissza a tejet a hűtőbe, akkor bólint,
aztán nem csinál semmit.
Petert azért küldte Dr. Ghertzhez, mert azt gondolta, hogy Peter vagy
mániás-depressziós, vagy pedig skizofrén?
–

Nem. De a felelősségem arra is kiterjed, hogy minden szóba jövő egyéb
okot kizárhassak, mielőtt elindulok egy meghatározott irányba, hogy
magyarázatot találjak a viselkedésére.
–

– Dr.

Ghertz küldött önnek részletes jelentést arról, hogy mit talált?

– Igen.

Megmutatná nekünk? – Jordan felemelte az asztalról a rétegfelvételt,
amelyet korábban bemutatott már, mint bizonyítékot, és átadta Kingnek.
–

Dr. Ghertz azt mondta, hogy Peter agya nagyon hasonlít egy átlagos
kamaszéhoz abban a tekintetben, hogy a prefrontális cortex még nem olyan
fejlett, mint amilyen egy felnőtt agyában.
–

– Hűha

– mondta Jordan. – Megint nem értem…

A prefrontális cortex itt van, közvetlenül a homlokunk mögött. Ez olyan
az agyban, mint a főnök a hivatalban – ez szüli a kiszámított, ésszerű
gondolatokat. És ez az a rész, amely a legkésőbb válik éretté, és a
kamaszok ezért kerülnek olyan sokszor bajba – King középen egy kis foltra
mutatott a rajzban megjelenített felvételen. – Ezt úgy hívják, hogy amygdala,
azaz mandulamag. Miután a kamaszok döntéshozási központja az agyban
még nem teljesen funkcionál, ez a kis rész dolgozik ahelyett is. Ez az agy
impulzusokat kibocsátó epicentruma – itt lakozik a félelem, a szorongás és a
zsigeri ösztön, késztetések. Vagy másként fogalmazva: ez az agyi rész
megfelel annak a meghatározásnak, hogy „azért csináltam, mert a barátom
azt mondta, hogy így kell.”
–

Az esküdtek kuncogtak egy kicsit. Jordan elkapta Peter pillantását, aki már
nem ült a székébe roskadva, hanem egyenes háttal figyelt. – Tényleg
lenyűgöző a dolog – folytatta King –, mert azt jelenti, hogy egy huszonegy
éves ember fiziológiailag tényleg alkalmas lehet egy megfelelő döntés
meghozatalára, míg egy tizenhét éves nem.

– Dr.

Ghertz más pszichológiai tesztet is végzett?

Igen. Készített egy második agyi felvételt is, miközben Peternek
egyszerű feladaton kellett dolgoznia. Portrékat, arcok fotóit mutatta
Peternek, akinek meg kellett mondania, hogy melyik arcon milyen érzelmet
lát. A felnőttektől eltérően, akik általában helyesen tippeltek, Peter sokat
hibázott. Feltűnő volt például, hogy a félelem arckifejezését ő úgy
értelmezte, mint dühöt, zavart vagy szomorúságot. Az MR felvételen látszik,
hogy amikor erre a feladatra összpontosított, akkor az amygdala végezte a
munkát, és nem a prefrontális cortex.
–

– És

ebből ön milyen következtetést vont le, Dr. Wah?

Nos, Peter agyi képessége a racionális, tervszerű, előre eldöntött
tevékenységre még fejlődési fázisban van. Fiziológiai értelemben még nem
képes erre.
–

Jordan figyelte az esküdtek reakcióit e kijelentésre. – Dr. Wah, azt
mondta, ugye, hogy Peterrel személyesen is találkozott?
Igen, a büntetésvégrehajtási intézetben, tíz alkalommal egy-egy órát
beszélgettünk. Elmondtam, ki vagyok, és hogy az ügyvédjével dolgozom
együtt – jelentette ki Wah.
–

– Nehezen

akart Peter szóba elegyedni önnel?

Nem – a pszichiáter egy pillanatra elgondolkozott. – Úgy láttam, hogy
élvezi a táraságot.
–

– Volt

valami, ami feltűnt önnek Peteren, amikor először látta?

Az, hogy nem mutat érzelmet. Nem sírt, nem mosolygott, nem nevetett,
és nem mutatkozott ellenségesnek sem. A szakmában mi az ilyet simára
gyalultnak hívjuk.
–

– És

miről beszélgettek négyszemközt?

King Peterre nézett, és mosolygott. – Például a Red Sox mécsesekről.
Meg a családjáról.
–

– És

mit tudott meg tőle?

Hogy a Boston megérdemelt még egy győzelmet. Ami – miután én
magam Yankees-szurkoló vagyok –, már önmagában elég volt, hogy
–

megkérdőjelezzem Peter racionalitását.
Jordan elmosolyodott. – És mit mondott el Peter a családjáról?
Elmondta, hogy az anyjával és az apjával él, és hogy a bátyját, Joey-t
egy évvel korábban halálra gázolta egy részeg sofőr. Joey egy évvel volt
idősebb Peternél. Arról is beszélgettünk, hogy miket szeret csinálni, ami
leginkább a programozás és a játék a számítógépen; meg persze a
gyerekkoráról.
–

– És

mit mondott el önnek a gyermekkoráról? – kérdezte Jordan.

Peter legtöbb gyermekkori emléke olyan helyzetekhez kötődik,
amelyekben áldozattá vált más gyerekek vagy olyan felnőttek jóvoltából, akik
szerinte képesek lettek volna segíteni rajta, de mégsem tették meg.
Beszámolt fizikai fenyegetésről – „eriggy innen, különben kitolom a szemed”
–, fizikai bántalmazásról – amikor csak elment valaki mellett a folyosón, és a
falnak vágták, mert a másik szerint túl közel ment hozzá. És beszélt érzelmi
ráhatásról is, amikor homónak vagy buzinak nevezték.
–

– Elmondta

önnek Peter, hogy mikor kezdődött az erőszaksorozat?

Az óvoda, azaz az iskolai előkészítő első napján. Felszállt az
iskolabuszra, és az ülések között haladva elgáncsolták, majd a Supermant
ábrázoló uzsonnás dobozát kidobták az ablakon. És ez egészen a
lövöldözésig folytatódott, amikor nem sokkal korábban nyilvánosan
megalázták azért, mert kinyilvánította érdeklődését egy diáklány iránt, és ez
napvilágra került.
–

– Doktor

– mondta Jordan –, Peter nem kért segítséget?

De igen, csakhogy amikor kapott is egyszer-kétszer, az balul sült el.
Egyszer például nekitámadt annak a fiúnak, aki lökdöste az iskolában. Ezt
egy tanár meglátta, és mindkettőjüket az igazgató irodájába cipelte. Peter
úgy érezte, megvédte magát, kiállt saját magáért, és mégis ugyanúgy
megbüntették, mint azt a másikat. – King lazított egy kicsit a testtartásán. –
A későbbi emlékeket már átszövi a bátyja halála, és annak a tudata, hogy ő
nem tud megfelelni az elvárásoknak úgy, ahogy a bátyja megfelelt akár
diákként, akár gyermekként a családi körben.
–

– Peter
–

a szüleiről is beszélt önnek?

Igen. Peter nagyon szereti a szüleit, de úgy érzi, hogy ők nem tudják

megvédelmezni.
– Mitől
– Az

kéne megvédeniük?

iskolai jelenetektől, a saját érzéseitől, az öngyilkos gondolatoktól.

Jordan az esküdtek felé fordulva folytatta. – Peterrel való beszélgetései és
Dr. Ghertz vizsgálata nyomán tud-e határozott orvosi diagnózist felállítani
arról, hogy milyen lelkiállapotban volt Peter 2007. március hatodikán?
– Igen.
– El

Peter poszt-traumás stresszbetegségben szenvedett.

tudná magyarázni, hogy ez miben áll?

King bólintott. – Ez a pszichiátriai rendellenesség olyan eseményt
követően lép fel, amelynek során az illetőt agresszió vagy bántalom érte.
Például valamennyien hallhattak a háborúból hazajövő katonákról, akik
emiatt a kórkép miatt nem tudnak beilleszkedni a hétköznapi életbe. A poszttraumás stresszbetegségben szenvedők gyakran újra meg újra átélik, ami
velük történt, mégpedig éjszaka, rémálmok formájában, ezért alvási zavaraik
keletkeznek, és elszigeteltnek érzik magukat, elmagányosodnak. Extrém
esetekben, súlyos megrázkódtatások után akár hallucinációik vagy
disszociációik is keletkezhetnek.
– Azt

állítja, hogy Peter hallucinált március hatodika reggelén?

– Nem.
– Ez

Az én véleményem szerint disszociatív fázisban volt.

mit jelent?

Amikor ugyan fizikailag jelen van az illető, de mentálisan nagyon messze
jár attól, amit csinál, vagyis bizonyos agyi funkciói szétválnak – magyarázta
King. – Amikor az ember leválasztja az érzelmeit, amelyek egy bizonyos
eseményhez kapcsolódnak, magáról az eseményről, annak tudatáról.
–

Jordan a homlokát ráncolta. – Várjon csak, doktor. Azt mondja, hogy egy
disszociatív fázisban lévő ember akár kocsit is vezethet?
– Hogyne.
– És

csőbombát szerelhet?

– Igen.

– És

fegyvert tölthet?

– Igen.
– És

el is sütheti azt a fegyvert?

– Így

van.

– És

az illető mindvégig nincs tisztában vele, hogy mit tesz?

– Igen,

Mr. McAfee – mondta King. – Pontosan így van.

– Véleménye

szerint Peter mikor került ilyen disszociatív állapotba?

A beszélgetéseink során Peter egyszer elmondta, hogy március
hatodikán korán kelt, és egy weboldalt akart megnézni a gépén, hogy
érkezett-e kommentár az új játékáról. Véletlenül egy régi fájlt nyitott meg –
azt az e-mailt, amit Josie Cormiernek írt az iránta való érzéseiről. Ugyanezt
az e-mailt küldték szét hetekkel korábban az egész iskolának azt
megelőzően, hogy sor került volna arra a még megalázóbb helyzetre, amikor
a büfében lerántották róla a nadrágot. Azt mondta Peter, hogy meglátta azt
a szöveget, és nem is igazán emlékszik rá, hogy utána mi történt.
–

– Én

is állandóan felböfögtetem a gépemmel a régi szövegeimet – jegyezte
meg Jordan –, de ettől még nem kerülök disszociatív állapotba.
–A

számítógép volt mindig is Peter biztos hátországa. Ennek segítségével
teremtett magának egy olyan világot, amelyben jól érezte magát, és
olyanokkal népesítette be, akik értékelték, és akiket irányíthatott – szöges
ellentétben a való élettel. És amikor ez a biztonságos kis sziget is hirtelen
olyan tereppé vált, ahol megint csak megaláztatás érheti, nos, ez
eredményezte a hirtelen változást.
Jordan összefonta a karját, és elkezdte az ördög ügyvédjét alakítani. –
Hát, nem tudom… Mégiscsak egy e-mailről beszélünk mi itt. Sportszerű, ha
az iskolai piszkálódást ahhoz a traumához hasonlítjuk, amely az iraki
veteránokat, vagy szeptember 11-e túlélőit érte?
A poszt-traumás stresszbetegségről azt kell tudnunk, hogy ugyanaz a
trauma másként hat az egyik emberre, mint a másikra. Például bizonyos
emberekből a kegyetlen nemi erőszak váltja ki. Másnál ezt a hatást egy
röpke tapizás is előidézi. Nem számít, hogy a traumát okozó esemény
háború, terrorista támadás, nemi erőszak vagy iskolai piszkálódás – az
–

számít, hogy az áldozat ezt hogy éli meg, milyen érzelmi állapotban van,
amikor ez történik vele.
King az esküdtszék felé fordult. – Talán hallottak önök is a „bántalmazott
nő”-szindrómáról. Külső szemlélő számára érthetetlen, hogy egy nő – még
ha évekig kínozta is a partnere – miért öli meg a férjét, amikor az békésen
alszik.
– Tiltakozom

– szólt közbe Diana. – Ki lát itt bántalmazott nőt?!

– Folytassa,

doktor – reagált a bíró.

Még ha a bántalmazott nő nincs is közvetlen veszélyben abban a
pillanatban, lelkileg azt éli át, hogy igenis, veszélyben van, és a hosszú,
egyre kínzóbbá váló erőszaknak köszönhetően kialakul nála a poszt-traumás
stressz. Az állandó szorongás, hogy valami történni fog, ahogy eddig is
mindig történt, adja a kezébe a fegyvert egy adott pillanatban, még ha a férje
éppen hortyog is. Számára a veszély azonnali és közvetlen – magyarázta
King. –Az olyan gyerek, mint Peter, aki ebben szenved, attól tart, hogy az
erőszaktevő előbb-utóbb meg is öli. Még ha az erőszakos társa abban a
pillanatban nem is bántja, épp nem is veri, az áldozat mégis úgy érzi, ez
bármelyik pillanatban megtörténhet. És ily módon – mint a bántalmazott nő –
akcióba léphet olyankor is, amikor ez másnak, kívülállónak, bármelyikünknek
indokolatlannak tűnne.
–

– És

lehetséges, hogy senkinek sem tűnik fel ennyi szorongás? – tette fel a
kérdést Jordan.
Lehetséges. A poszt-traumás stresszben szenvedő gyerek sikertelenül
próbálkozik egy darabig azzal, hogy segítséget szerezzen. Aztán, ahogy a
dolgok ugyanúgy folynak tovább, egy idő után abbahagyja. Visszavonul,
háttérbe húzódik, mert sohasem lehet benne biztos, hogy az esetleges
aktivitása mikor váltana ki egy újabb erőszakos támadást. Valószínűleg
megfordul a fejében az öngyilkosság gondolata. Fantáziavilágba menekül,
ahol ő tartja a gyeplőt a kezében, ő rúgja a gólokat, ő viszi be a találatokat.
Csakhogy idővel olyan gyakran teszi ezt, hogy már nem válik szét élesen a
valóság és a fantáziavilág, és egyre nehezebb is szétválasztania a kettőt. Az
erőszakoskodás közben a gyerekkorú áldozat, aki poszt-traumás stresszben
van, agyilag egy „másállapotba” kerülhet – elválasztja magától a valóságot,
hogy ne fájjon annyira a megaláztatás vagy a bántalmazás. Azt gondolom,
hogy pontosan ez történt Peterrel március hatodikán.
–

Még akkor is, amikor egyik erőszaktevő gyerek sem volt jelen a
szobában, amikor szembesült az e-mail szövegével?
–

Így van, még akkor is. Peter egész életét úgy élte le addig, hogy verték,
bántalmazták, megfélemlítették, fenyegették, de olyannyira, hogy elhitte: ha
nem tesz semmit, előbb-utóbb meg is ölik. Az e-mail kiváltotta a disszociatív
állapotot, és mikor bement az iskolába, és lövöldözni kezdett, szinte nem is
volt ott, nem tudta, mit csinál.
–

– Egy

ilyen disszociatív állapot időben meddig tart?

– Attól

függ. Peternél ez akár több óra is lehetett.

– Több

óra?! – ismételte Jordan nyomatékkal.

Így van. Nincs olyan pont a lövöldözés folyamatában, ami arra utalna,
hogy Peter tisztában volt akciója következményeivel.
–

Jordan az ügyésznőre pillantott. – Mindannyian láttuk a videón, hogy
Peter lövéseket adott le a büfében, és utána megevett egy tál müzlit. Ez
beleillik a felállított diagnózisába?
Igen. Valójában kitalálni sem tudnék ennél ékesebb bizonyítékot arra,
hogy Peter abban a pillanatban még javában disszociált. Adott egy fiú, aki
nincs a tudatában annak, hogy olyan osztálytársakkal van körülvéve, akik
vagy meghaltak, vagy megsebesültek, illetve hogy a többiek elmenekültek.
Leült, és kihasználta a röpke nyugalmat, hogy elfogyasszon egy tál
rizspelyhet, és meg sem látta maga körül a vérontást.
–

És mit kezd azzal a ténnyel, hogy sokan azok közül, akikre Peter rálőtt,
nem is tartoztak azokhoz, akiket menőknek neveznek, azaz népszerűnek,
közkedveltnek tartanak? Hogy akadt közöttük hátrányos helyzetű, sőt még
tanár is?
–

Ismétlem – folytatta a pszichiáter –, arról beszélünk, hogy ez a
cselekvéssorozat nem racionális. Peter nem kalkulálta előre, hogy mit csinál,
és amint elkezdett lövöldözni, mentálisan azonnal el is szeparálta magát a
valóságtól. Aki az alatt a tizenkilenc perc alatt Peter útjába került, Peter
számára veszélyforrást jelentett.
–

Véleménye szerint mikor ért véget ez a disszociatív állapot Peternél? –
faggatta tovább Kinget Jordan.
–

Amikor Petert letartóztatták, és Ducharme nyomozóval beszélt. Ekkor
kezdett normálisan viselkedni, mármint a helyzet szörnyűségéhez képest
adekvátan. Sírt, és az anyját követelte – ami egyszerre jelenti, hogy ráismert
a környezetére, tudta, hol van, és azt is, hogy gyermekien, tehát korához
képest normálisan reagált.
–

Jordan az esküdtek előtt húzódó fakorlátnak dőlt. – Van arra utaló
bizonyíték, doktor, hogy nem Peter volt az egyedüli, akit bántalmaztak az
iskolában. Miért éppen ő és csak ő reagált így a dologra?
Ahogy mondtam, különbözőek vagyunk, másként reagálunk ugyanazokra
a dolgokra stresszhelyzetben. Peter esetében azt látom, hogy ő különleges
mértékben érzékeny, sebezhető, és éppen emiatt kínozták annyit. Peter nem
játszott a fiúkkal, és nem úgy játszott, ahogy a fiúk szoktak. Nem volt
kemény és macsó. Érzékeny volt. A másságot sokan nehezen tolerálják –
különösen ebben az életkorban. A serdülőkor az alkalmazkodásról, az
egymásnak való megfelelésről szól, nem pedig a kiválásról, a különbözni
tudásról, a másságról.
–

Egy érzelmileg kiszolgáltatott, sebezhető gyerek hogyan válhat egy nap
olyanná, aki négy fegyverrel állít be az iskolába, és rálő huszonkilenc
emberre?
–

Ezt részben a poszt-traumás stressz magyarázza – Peter sajátos lelki
reakciója az állandó zaklatásra. A fő ok azonban az a társadalom, amely
egyrészt kitermeli magából a Petereket, másrészt az erőszakosakat. Peter
olyan választ adott erre, amelyet éppen az a világ sugall, amelyben felnőtt.
Erőszakos videókat találhat az áruházi polcokon, olyan zenét hallgathat,
amely a gyilkolást és a nemi erőszakot dicsőíti. És nézi, figyeli azokat, akik
őt lökdösik, ütik, gyepálják, megalázzák. Olyan államban él, Mr. McAfee,
amelyben ezt láthatja a rendszámtáblákon: „Élj szabadon, vagy halj meg!” –
King megcsóválta a fejét. – Peter csak annyit tett, hogy beteljesítette az
elvárásokat: egy nap azzá változott, amilyenné mindig is változtatni akarták.
–

Erről senki sem tudott, de Josie egyszer szakított Matt Royston-nal.
Már csaknem egy éve jártak, amikor Matt szombat este érte ment. Egy
idősebb társuk a focicsapatban – Brady jól ismerte – bulit tartott náluk
odahaza. – Jössz velem? – tette fel a kérdést Matt, pedig már ott volt a
kocsival Josie-ért.

Mire megérkeztek, a házat már majdnem szétvetette a harsány zsivaj, és
mindenütt kocsik parkoltak – a járda mellett, a járdán, még a gyepen is. Egy
emeleti ablakból látszott, hogy odafönt táncolnak. Ahogy a ház felé mentek,
egy lány kirohant, és a bokrok közé hányt.
Matt egy percre sem engedte el a kezét. Átfűzték magukat a tömegen,
egészen a konyháig, ahol sört csapoltak, aztán visszaaraszoltak az
étkezőbe, ahol az asztalt az oldalára borítva odébb tolták, hogy még több
hely legyen a tánchoz. Nemcsak sterlingiek voltak ott, de más városból valók
is. Egyesek kivörösödött szeme, bamba arckifejezése azt mutatta, hogy
füvet szívtak. A fiúk és a lányok kerülgették-vizslatták egymást, folyt a
szexcserkészet.
Josie nem ismert senkit, de nem számított, hiszen Matt-tel volt.
Egymáshoz szorultak a forró embertömegben. Matt a lábát Josie-éi közé
csúsztatta, ahogy táncoltak a pulzusként lüktető zenére. Josie Matt nyakába
fonta a két karját, hogy még jobban hozzásimulhasson a fiúhoz.
Minden akkor romlott el, amikor Josie-nak ki kellett mennie a
fürdőszobába. Matt vele akart menni – mondván, hogy itt nem biztonságos
egyedül lennie. Josie végül meggyőzte, hogy csak fél percről van szó, de
amint elindult a fürdőszoba irányába, egy magas, fülbevalós figura túl
gyorsan fordult, beleütközött Josie-ba, és a sörét is rázuttyintotta. – Ó, a
francba – mondta.
Semmi baj, nyugtatta meg Josie, és elővett egy papír zsebkendőt, és
azzal kezdte szárogatni a blúzát.
Hadd segítsek – mondta a fiú, és elvette tőle a zsebkendőt. Mindketten
azonnal ráébredtek, hogy milyen nevetségesek – ennyi folyadékot akarnak
egy apró papírdarabbal felitatni. A fiú nevetni kezdett, aztán Josie is. A fiú
keze még Joise vállán pihent, mikor Matt bukkant fel, és ököllel a másik fiú
arcába vágott.
–

Mit csinálsz?! – sikoltotta Josie. A magas fiú kiterülve hevert a padlón, a
többiek pedig hátrálni próbáltak, de úgy, hogy azért lássák is a balhét. Matt
megragadta Josie csuklóját, és olyan erővel rántotta maga után, hogy a lány
azt hitte, szétszakad a karja. Matt kivonszolta őt a házból, és beültek a
kocsiba. Síri csend ereszkedett közéjük.
–

– Csak

segíteni akart – szólalt meg Josie.

Matt rükvercbe tette a kocsit, és hátralódult vele. – Vissza akarsz menni?
Még egy kicsit hetyegni?
Matt úgy vezetett, mint egy őrült – átment a piroson, két keréken
kanyarodott szélsebesen, a maximális sebesség duplájával hajtott. Josie
háromszor is szólt, hogy menjen lassabban, de aztán csak behunyta a
szemét, és reménykedett, hogy mindjárt vége…
Mikor Matt csikorogva lefékezett Josie-ék háza előtt, a lány Matt felé
fordult, és szokatlan nyugalom szállt rá. – Nem akarok veled járni többé –
mondta, és már ki is szállt a kocsiból.
Matt hangja szállt utána a levegőben: – Remek. Miért is akarnék egy
rohadt kurvával járni?
Josie valahogy leszerelte a mamáját, mondván, fáj a feje. A fürdőszobában
belebámult a tükörbe. Azt vizslatta, hogy vajon ki ez a lány, aki hirtelen ilyen
gerinces lett, és mégis miért van sírhatnékja. Egy órán át feküdt éberen az
ágyában, és könnyek szivárogtak a szeméből – vajon miért érzi magát ilyen
nyomorultnak? Mikor ő mondta ki, hogy vége…?
Mikor a telefon hajnali három után megcsörrent, Josie gyorsan bontotta a
vonalat, hogy ha az anyja netán felvenné, azt higgye, téves hívás.
Visszafojtotta a lélegzetét pár másodpercre, aztán beütötte a +69-es
számot, és persze megjelent az ismerős szám, de Josie amúgy is tudta,
hogy Matt volt az.
– Josie

– mondta Matt, mikor a lány visszahívta. – Hazudtál nekem?

– Miről?
– Hogy

szeretsz…

Josie a párnába fúrta az arcát. – Nem – suttogta aztán.
Nem tudok nélküled élni – jelentette ki Matt, és hallott valami kis zörgést,
mint amikor egy gyógyszeresfiolát megráznak. Josie megdermedt. – Mit
csinálsz?
– Mit

érdekel…?

Josie agya vadul járni kezdett. Már volt ugyan jogosítványa, de a kocsit
nem viheti el egyedül sötétedés után. Matt ahhoz meg túl messze lakik, hogy

ő elfusson odáig. – Ne mozdulj, ne csinálj semmit – mondta Mattnek.
A garázsban megtalálta a biciklijét, amit a felső tagozat óta nem használt,
és lekerekezte a négy mérföldet Mattékig. Mire odaért, már javában
zuhogott – a haja és az arca nedvesen tapadt a bőrére. Matt földszinti
szobájában égett a villany. Josie kopogott az üvegen, mire Matt kinyitotta az
ablakot, és Josie bemászott.
Az asztalon ott állt egy üveg Tylenol és egy másik üveg, amiben whisky
volt, Jim Beam. Josie Mattre nézett. – Te most…
Matt azonban a karjaiba vette. A lélegzete alkoholszagú volt. – Azt
mondtad, hogy ne csináljak semmit… Én bármit megtennék érted – aztán
Matt hátrébb lépett. – Te is bármit megtennél értem?
– Bármit

– fogadkozott Josie.

Matt ismét megölelte. – Mondd, hogy nem gondoltad komolyan…
Josie úgy érezte, mintha egy ketrec ereszkedne köré. Már túl késő volt,
amikor rájött, hogy Matt a szív trükkjével ejtette csapdába. És azt is tudta,
mint minden csapdába ejtett vadállat, hogy ép bőrrel már nem menekülhet,
csak ha otthagy magából néhány kiszakadt darabkát.
Ne haragudj – mondta Josie legalább ezerszer akkor éjjel, mert azt is
tudta, hogy ez az egész az ő lelken szárad.
–

– Dr.
–A

Wah – mondta Diana –, mennyit kap ön a most végzett munkájáért?

honoráriumom napi kétezer dollár.

Mondhatjuk, hogy a vádlott diagnosztizálásában a legfontosabb volt az
az idő, amelyet vele töltött?
–

– Teljes

mértékben így van.

A tíz egyórás beszélgetés során
szavahihetőségében az emlékeit illetően?
–

ön

megbízott

– Igen.
– És

ugye, nincs módjában ellenőrizni, hogy igazat mond-e?

a

vádlott

– Jó

ideje művelem a szakmámat, Ms. Leven – felelte a pszichiáter. – Elég
embert interjúvoltam meg ahhoz, hogy tudjam, mikor akarnak megvezetni.
Részben az határozza meg egy fiatal szavahihetőségét, hogy milyenek
éppen a körülményei, nemde?
–

– Hogyne.

És ön Petert éppen abban a helyzetben találta, nemde, hogy börtönben
ül előre kitervelt gyilkosságért?
–

– Így

van.

Szóval Peter alapvetően eléggé motivált volt arra, hogy találjon
valamiféle kiutat, nem?
–

– Ó,

Ms. Leven – vágott vissza Dr. Wah –, ennyi erővel azt is mondhatná,
hogy Peternek semmi vesztenivalója nem volt azzal, hogy megmondja az
igazat.
Diana összeszorította a száját, jobban örült volna egy szimpla „igen-nem”
válasznak. – Szóval, Ön a poszt-traumás stresszre vonatkozó diagnózisát
részben arra alapozta, hogy Peter segítségre szorult, de nem kapott. Ezt
azokra az információkra alapozta, amelyeket Petertől kapott a börtönben?
Igen, és ezt a szülei és néhányan az önnek tanúskodó tanárok közül is
megerősítették, Ms. Leven.
–

És ön azt is mondta, hogy a poszt-traumás stressz diagnózisát részben
az is igazolja, hogy Peter fantáziavilágba menekült, nemde?
–

– Igen.

És ön ezt azokra a komputerjátékokra alapozta, amelyekről Peter
beszélt önnek az interjúk során?
–

– Így

van.

Igaz, hogy mielőtt Petert Dr. Ghertzhez küldte, mondta Peternek előre,
hogy agyi felvételeket fognak rajta végezni?
– Igen.

– Mondhatta

volna Peter Dr. Ghertznek, hogy egy mosolygó arc dühös, ha
úgy gondolta volna, hogy ez őt majd kihúzza a pácból?
– Ez

persze lehetséges…

Ön azt is mondta, doktor, hogy a március hatodikán reggel elolvasott email váltotta ki Peternél a disszociatív állapotot, amely olyan erős volt, hogy
végig tartott az egész ámokfutása során…
–

– Tiltakozom…
– Helybenhagyom

– mondta a bíró.

Alapozta-e bármi másra a diagnózisát, mint arra, amit Peter elmondott
önnek – az a Peter, aki azóta is börtönben ül tízrendbeli szándékos
gyilkosság és tizenkilenc rendbeli gyilkossági kísérlet vádjával?
–

King Wah megrázta a fejét. – Nem, de minden más pszichiáter így tett
volna a helyemben.
Diana felvonta a szemöldökét. – Bármely másik pszichiáter, aki kétezret
keres egy nap – mondta, és még mielőtt Jordan tiltakozhatott volna, vissza
is vonta a megjegyzést. – Ön azt mondta, hogy Peternek öngyilkos
gondolatai voltak.
– Igen.
– Tehát

meg akarta magát ölni?

Igen, ez nagyon gyakori jelenség a poszt-traumás stresszben
szenvedőknél.
–

Ducharme nyomozó tanúvallomása szerint száztizenhat töltényhüvelyt
találtak az iskolában aznap délelőtt. Még harminc felhasználatlan lőszer volt
Peternél, és ötvenkét golyó betárazva a hátizsákjában a két másik fegyver
mellett. Végezzük el együtt a számítást, doktor – hány lőszert jelent ez
összesen?
–

– Százkilencvennyolcat.

Diana szembefordult a férfival. – Tizenkilenc perc alatt Peter akár
kétszázszor is lelőhette volna saját magát ahelyett, hogy a többiekre
lövöldöz a Sterling High-ban. Így van, doktor?

Igen, bár meg kell jegyeznem, hogy igen vékony vonal választja el az
öngyilkosságot és a gyilkosságot. Sok depressziós, akik először azt
határozzák el, hogy végeznek magukkal, az utolsó pillanatban meggondolják
magukat, és mégis valaki mást lőnek le.
–

Diana a homlokát ráncolta. – Azt hittem, Peter disszociatív fázisban volt
mondta. – Azt hittem, nem tudott döntést hozni.
De igen. Meghúzta például a ravaszt anélkül, hogy a következményekre
gondolt volna, vagy pedig tudatában lett volna igazán annak, hogy mit csinál.
–

– Tehát

vagy meghúzza a ravaszt és lelövi magát, vagy mégis csak átsétál
azon a finom vonalon, ha úgy érzi jónak…?
Jordan felállt. – Tiltakozom! Erőszakosan lép fel a tanú ellen!
Jaj, Jordan – fakadt ki Diana –, ne akarja rajtam is kipróbálni a védelmi
taktikáját!
–

– Kollégák…

– figyelmeztette őket a bíró.

A tanúvallomásában azt is elmondta, doktor, hogy Peternél ez a
disszociatív állapot megszűnt, amikor Ducharme nyomozó a kapitányságon
kérdezni kezdte, nemde?
–

– Igen.

Mondhatjuk-e, hogy ezt arra alapozta, hogy Peter attól a perctől kezdve
megfelelően reagált a környezetére, a rendőrségi szituációra?
–

– Igen.

Akkor hogyan magyarázza azt, hogy órákkal korábban, amikor három
rendőr fogott rá fegyvert, meg tudta tenni, amire kérték, vagyis ledobta a
pisztolyát?
–

Dr. Wah kis szünet után csak ennyit mondott: – Nos, hát…
Megfelelő reakció ez, amikor három rendőr áll szemben valakivel
felfegyverkezve?
–

Lerakta a fegyvert – mondta a pszichiáter –, mert még azon a minimális
kognitív szinten is felfogta, hogy ha másként cselekszik, akkor lelövik.
–

– De

doktor – vágott vissza Diana –, ön korábban azt állította, hogy Peter
meg akart halni.
Diana elégedetten ült le. Biztos volt benne, hogy Jordan erre nem tud
olyat mondani, amivel visszaverhetné az ő jelentékeny előrehaladását. – Dr.
Wah – kezdte Jordan –, ön sok időt töltött Peterrel, nem?
Néhány szakmabelitől eltérően – felelte a pszichiáter nyomatékkal, én
hiszek abban, hogy személyesen kell megismerkednünk azzal a vádlottal,
akiről aztán szakvéleményt adunk egy-egy tárgyaláson.
–

– Ez

miért olyan fontos?

Hogy kialakítsuk a kommunikációt – felelte Wah. – Szövődjön valamiféle
bizalmi viszony az orvos és a beteg között.
–

– Ön

mindent készpénznek vesz, amit a pácienseitől hall?

– Természetesen

nem, különösen nem ilyen helyzetekben.

Valójában rengeteg mód van arra, hogy ellenőrizze a vádlott által
elmondottakat, nem igaz?
–

Hogyne. Peter esetében beszéltem a szülőkkel is. Aztán az iskolai
jelentésekben is megemlítették néhányszor az erőszakot – más kérdés,
hogy ezt nem követte semmiféle intézkedés az iskola vezetősége részéről. A
rendőrségtől kapott anyag alátámasztotta, amit Peter mondott az e-maillel
kapcsolatban: valóban több száz diák kapta meg a levelét.
–

Talált-e olyan kapcsolódási pontokat, amelyek segítettek felállítani a
március hatodikai disszociatív fázisra vonatkozó diagnózisát? – folytatta
Jordan.
–

Igen. Bár a rendőrségi jelentés megállapította, hogy Peter készített egy
listát a célszemélyekről, sokkal több ember kapott golyót, olyanok is, akik
nem voltak rajta a listán. Akiket még csak nem is ismert.
–

– Ez

miért fontos?

Mert azt mutatja nekem, hogy a lövöldözés idején nem kiválasztott
egyénekre lőtt. Inkább csak elvégezte a mozdulatokat.
–

– Köszönöm,

doktor – mondta Jordan, majd Diana felé bólintott.

A nő a pszichiáterre nézett. – Peter elmondta, hogy megalázták a büfében
– kezdte. – Más helyeket is említett név szerint?
–A

játszóteret, az iskolabuszt, a fiúvécét és az öltözőt.

– Amikor

Peter lövöldözni kezdett a Sterling High-ban, bement az igazgatói

irodába?
– Nincs
– És

róla tudomásom.

a könyvtárba?

– Nem.
–A

tanáriba?

Dr. Wah a fejét rázta. – Nem.
–A

képzőművészeti műhelybe?

– Nem

hinném.

Peter valójában a büfébe ment, a mosdókba, a tornaterembe és az
öltözőbe. Egyik helyről ment a másikra, ahol valaha erőszakoskodtak vele,
nemde?
–

– Úgy

tűnik.

Ön azt mondta, hogy csak „elvégezte a mozdulatokat” – tromfolt Diana.
– Nem mondhatnánk ezt inkább úgy, hogy „tervszerűen végezte”?
–

Amikor aznap este Peter visszakerült a börtöncellába, az őr, aki kísérte,
átadott neki egy levelet. – Nem voltál ma itt a postaosztogatáskor –
jegyezte meg, és Peter szólni sem tudott meglepetésében, annyira váratlanul
érte ez a csöppnyi emberi gesztus, halvány kedvességféle.
Leült az alsó priccsre, háttal a falnak, és megnézte a borítékot. Kicsit
tartott a múltkori eset óta a levelektől, hiszen Jordan lehordta, amiért szóba
állt egy riporterrel. Ám ez a boríték nem géppel volt megcímezve, mint az a
másik. Kézzel írták, és az i betűk fölött kis körök voltak pontok helyett, mint
felhőcskék az égen.
Feltépte, és kihajtogatta az előkerülő papírlapot. Enyhe narancsillata volt.

Kedves Peter, Nem ismered a nevemet, én voltam a kilences.
Ezzel a számmal a homlokomon vittek el az iskolából aznap,
amit egy nagy filctollal írtak rám. Te megpróbáltál engem
megölni.
Nem járok a tárgyalásodra, tehát ne keress engem a
tömegben. Nem bírnék megint abban a városban lenni, ezért a
szüleim egy hónappal ezelőtt elköltöztek. Itt, Minnesotában
kezdem az iskolát majd csak egy hét múlva, de az emberek
már tudják, ki vagyok. Úgy ismernek, hogy én vagyok a
sterlingi áldozat. Nincs különösebb érdeklődésem, nem
vagyok egyéniség, még élettörténetem sincs, csak annyi, ami
a te jóvoltodból van.
Tiszta négyes tanuló vagyok, de már nem érdekelnek a
jegyek. Mi értelmük van…? Voltak mindenféle álmaim, de
most nem tudom, hogy megyek-e egyetemre, mert még mindig
nem tudom átaludni az éjszakákat. Nem viselem el, ha valaki
hátulról felém lopódzik, de nem bírom a hangosan csapódó
ajtókat és a tűzijátékot se. Elég sokat voltam terápián, és
csak egyet tudok biztosan: hogy soha többé nem megyek
Sterlingnek még csak a közelébe se.
Te hátba lőttél engem. Az orvosok szerint szerencsém volt,
mert ha tüsszentek vagy megfordulok akkor, hogy rád nézzek,
akkor most tolószékben lennek. Viszont most csak azokkal kell
megküzdenem, akik akkor bámulnak, ha spagettipántos kis
felsőt veszek fel, mert abból kilátszanak a varratok meg az
infúzió helye, ahol a csövet bekötötték a mellkasomba. Nem
nagyon izgat – régebben a pattanásaim miatt bámultak rám,
most legalább máshová koncentrálnak.
Sokat gondoltam rád. Szerintem börtönben a helyed. Az
lenne az igazságos, mert ami történt velünk, az nem volt az,
és így a dolgok kiegyenlítődnének.
Én ugyanarra a franciaórára jártam, mint te, tudtad? Az
ablak melletti sorban ültem, hátulról a második voltam. Te
mindig kissé rejtélyesnek tűntél nekem, és tetszett, ahogy
mosolyogtál.

Akkor szerettem volna jóban lenni veled.
Üdvözlettel: Angela Phlug
Peter összehajtotta a levelet, és bedugta a párnája huzatába. Tíz perc
múlva megint elővette. Egész éjjel olvasgatta, amíg fel nem kelt a nap. Egy
idő után már nem kellett néznie az írást, tudta kívülről, szóról szóra.

Lacy a fiának öltözködött. Bár odakint majdnem harminc fok volt, egy
rózsaszín angórapulóvert húzott magára, a padlásról ásta elő egy dobozból.
Ezt Peter imádta, amikor kicsi volt – úgy simogatta, mintha kiscica volna… A
csuklójára felkerült az a karkötő, amit Peter óvodáskorában készített apró,
színesre festett papírgalacsinokból. Szürke kockás szoknyáján Peter
egyszer nagyon nevetett, mert a sakktábla jutott róla az eszébe. Gondosan
megfésülködött, mert eszébe jutott, a haja Peter arcába hullott, amikor
legutóbb jóéjszakát-puszit adott a fiának.
Lacy tett egy ígéretet saját magának. Ha irgalmatlanul nehéz lesz is, ha
zokog is közben, mint a záporeső, amikor majd kikérdezik – a szemét le sem
fogja venni Peterről. Ő lesz a fókuszpont, ami a szülő nőknek egy-egy kép
szokott lenni – be behoznak néha például fehér homokos trópusi
tengerpartot ábrázoló fotókat, hogy azt nézegessék vajúdás közben. Peter
arca segít majd az összpontosításban, hogy ne essen szét, még ha a
pulzusa az egekben lesz is, és a szíve néha kihagy is majd olykor-olykor.
Megmutatja Peternek, hogy még mindig akad valaki, aki makacsul és
állhatatosan odafigyel rá.
Amikor Jordan McAfee a tanúk padjába szólította, nagyon különös dolog
történt vele. A törvényszolga kísérte be a tárgyalóterembe, de ahelyett,
hogy ment volna vele tovább a kis faemelvény, a tanúk padja felé, Lacy lába
szinte önállósította magát, és a másik irányba vitte. Diana Leven tudta, mit
csinál Lacy – mielőtt még maga Lacy ráébredt volna –, és már pattant is fel,
hogy tiltakozzon, de aztán meggondolta magát, és nem szólt. Lacy gyors
léptekkel, karját mereven a teste mellett tartva menetelt egészen a védelem
asztaláig. Aztán letérdelt Peter mellé, hogy az arcuk egy vonalban legyen, s
Peter rajta kívül ne is lásson senki mást. Aztán bal kezét felemelte, és
megsimította a fia arcát.
Peter bőre még mindig gyermekien hamvas volt, és langyos az ujjbegyei
alatt. Az arcát a két tenyerébe fogta – Peter szempillái a hüvelykjét

cirógatták… Hetente látogatta Lacy a fiát a börtönben, de a vonal mindig ott
volt köztük. Ez az érintés – hogy a keze között érezheti Petert élőben,
fizikai valójában – olyan ajándék volt, amit a dobozából elővéve egyszeregyszer meg kell csodálni, hogy az ember ne felejthesse el: még mindig a
tulajdonában van… Lacy emlékezett a percre, amikor Petert először a
karjába tették úgy, ahogy volt, csurom véresen-mázasan. Vadpiros kis szája
csecsemősírásra kerekedett; keze-lába gyámoltalanul kaszált a hirtelen
végtelenné vált térben. Lacy előrehajolva azt tette, amit akkor, amikor
először láthatták egymást: lehunyta a szemét, elmormolt egy gyors imát, és
megcsókolta a gyermeke homlokát.
A törvényszolga megérintette Lacy vállát. – Asszonyom…
Lacy lesöpörte magáról a férfi kezét, és felállt. Odament a tanúk padjához,
saját kezűleg kinyitotta az alacsony kis fakaput, és elfoglalta a helyét.
Jordan McAfee lépett oda hozzá, egy doboz papír zsebkendővel a
kezében. Hátat fordított az esküdteknek, hogy azok ne lássanak oda. Jól
van? – suttogta. Lacy bólintott, aztán Peter felé fordította az arcát, és
mosolyogni próbált, mint aki ezt áldozati ajándékul adja a vesztőhelyen.
– Megmondaná
– Lacy
– Hol

a nevét a jegyzőkönyv számára? – kérte Jordan.

Houghton.

lakik?

– 1616

Goldenrod Lane, Sterling, New Hampshire.

– Kivel

lakik közös háztartásban?

–A

férjemmel, Lewisszal, és a fiammal, Peterrel – felelte Lacy.

– Van

másik gyermeke is, Mrs. Houghton?

– Volt

egy másik, Joseph, de őt tavaly elgázolta egy részeg sofőr.

– Megmondaná

nekem – folytatta Jordan –, hogy mikor szerzett tudomást
arról, hogy valami történt az iskolában március hatodikán?
Éjszaka behívtak a kórházba, ahol szülésznőként dolgozom. Miután
reggel megszületett a baba, kimentem a nővérpulthoz, ahol mindenki a
híreket hallgatta a rádión. Azt mondták, robbanás történt a középiskolában.
–

– Mit

tett, amikor ezt meghallotta?

Megkértem valakit, hogy helyettesítsen, és kocsival elmentem az
iskolába. Tudni akartam, hogy Peterrel nem történt-e baj.
–

– Peter

általában hogy jár be az iskolába?

– Kocsival

– felelte Lacy. – Saját kocsija van.

Ms. Houghton, kérem, beszéljen arról, hogy milyen kapcsolatban van a
fiával.
–

Lacy mosolygott. – Ő az én kicsi fiam. Két fiam volt, de Peter volt mindig a
csöndesebb, az érzékenyebb. Mindig szüksége volt egy kis buzdításra.
– Akkor

is bizalmas volt a kapcsolatuk, amikor Peter már nagyobb lett?

– Teljes

mértékben.

– Peternek
– Teljesen
– És

milyen volt a viszonya a bátyjával?

normális.

az apjával?

Lacy habozott egy kicsit. Érezte Lewis jelenlétét a teremben, olyan
erősen, mintha egymás mellett ülnének, és felrémlett előtte Lewis alakja,
amint a zuhogó esőben megy a temetőbe. – Úgy gondolom, hogy neki
erősebb volt a kapcsolata Joey-val, míg nekem meg Peternek több közös
vonásunk volt.
– Peter

beszélt valaha arról, hogy nehézségei vannak a többi gyerekkel?

– Igen.
– Tiltakozom

jelentette – ki az ügyésznő. – Hallomás is lehet…

Egyelőre elutasítom – szólalt meg a bíró –, de figyelmeztetem, Mr.
McAfee, hogy vigyázzon, merre veszi az irányt!
–

Jordan ismét az asszonyhoz fordult. – Mit gondol, miért voltak Peternek
nehézségei a többiekkel?
– Azért

pécézték ki mindig, mert nem olyan volt, mint ők. Nem volt nagyon
sportos, és nem szeretett rendőrösdit meg rablósat játszani. Kreatív volt és

érzékeny, a szép és elmélyült dolgok érdekelték, és a gyerekek ezért
kigúnyolták.
– És

ilyenkor ön mit tett?

Megpróbáltam… megkeményíteni őt – ismerte be Lacy. Peter felé
fordulva beszélt, és remélte, hogy a fia bocsánatkérésnek veszi, amit
elmond. – Mit csinál egy anya, amikor a gyerekét bántják? Megmondtam
Peternek, hogy szeretem őt, és azok a gyerekek tudatlanok, ostobák.
Mondtam neki, hogy ő csodálatos, mert van szíve, és kedves meg okos, és
egészen olyan, mint amilyenek mi, felnőttek szeretnénk lenni. Tudtam, hogy
azok a tulajdonságok, amikért ötéves korában bántották, majd a javára
fognak szolgálni, ha harmincöt éves lesz…. De persze nem tudtam egyik
napról a másikra eljuttatni idáig… Az ember nem tudja siettetni az időt, még
ha szeretné is a gyermeke érdekében.
–

– Mikor
– 2004
– Ott

kezdte Peter a középiskolát, Ms. Houghton?
őszén.

is piszkálták?

Még jobban, mint addig – felelte Lacy. – Még a bátyját is megkértem,
hogy vigyázzon rá.
–

Jordan Lacy felé lépett. – Meséljen nekem Joey-ról.
Joey-t mindenki szerette. Eszes volt, és kiváló sportoló. A felnőttekkel
éppen olyan könnyen megtalálta a hangot, mint a gyerekekkel. Nos, az
iskola neki… egy diadalmenet volt.
–

– Biztosan

nagyon büszke volt rá…

Igen, az voltam. De szerintem Joey miatt a tanárok és a diákok is
valahogy kialakítottak egy képet arról, hogy egy Houghton-fiúnak milyennek
kell lennie. Aztán amikor Peter nem lett ilyen, és az emberek felfogták, hogy
ő nem Joey, akkor csak minden rosszabb lett Peter számára. – Lacy látta,
ahogy a fia arca elváltozik, mint ahogy egyik évszak átvált a másikba. Miért
nem talált korábban módot arra, amikor még lett volna módja rá, hogy
elmondja Peternek, ő megérti a problémáit? Hogy tudja, Joey akkora
árnyékot vet rá, hogy Peternek tényleg nehéz egy kis napfényhez jutnia?
–

– Hány

éves volt Peter, amikor Joey meghalt?

–A

második év vége felé volt ez, a középiskolában.

Ez a haláleset nagyon nagy csapást jelenthetett a családnak – jegyezte
meg Jordan.
–

– Az

volt.

– Hogyan

tudott Peternek segíteni a gyászban?

Lacy lesütötte a szemét, és a kezét kezdte nézegetni. – Nem voltam olyan
állapotban, hogy Peternek tudjak segíteni. Nagyon nehéz időszakot éltem át
akkor.
– És

a férje? Ő tudott Peternek támaszt nyújtani?

Úgy érzem, akkor mindketten egyik napról a másikra vegetáltunk csak.
Ha valaki segített, az Peter volt – ő tartotta össze a családot.
–

Mrs. Houghton, Peter mondott valaha olyat, hogy bántani fogja a
diákokat az iskolában?
–

Lacy torka elszorult. – Nem.
Tett-e Peter valaha olyat, amiből arra következtethetett volna, hogy
képes ilyesmire?
–

Amikor az ember a gyereke szemébe néz, akkor azt látja benne,
amilyenné szeretné, ha válna… és nem a lehetséges rosszat kutatja benne.
–

Talált-e valaha bármilyen utalást, feljegyzést, tervet arra vonatkozólag,
hogy Peter kitervelte a történteket?
–

Lacy arcán legördült egy könnycsepp. – Nem.
Jordan halkan folytatta: – És ha lett volna ilyesmi, megtalálta volna?
Lacynek eszébe jutott, amikor kiürítette Joey asztalát, és hogy a vécébe
dobta a kis drogoszacskót, amit a fiókba rejtve talált. – Nem – vallotta be. –
Azt hittem, így segíthetek neki. Miután Joey meghalt, csak az volt nekem
fontos, hogy ő biztonságban legyen. Nem akartam betörni az intim
szférájába, nem akartam veszekedni vele. Nem akartam, hogy valaki valaha
is bánthassa. Csak azt szerettem volna, hogy gyerek maradhasson
mindörökre. – Lacy felpillantott, és még jobban zokogott. – De hát az ember
ezt nem teheti meg a gyerekével. Mert az a dolga, hogy engedje felnőni.

A hátsó széksorok felől valami zörgés hangzott fel ekkor, ahogy egy férfi
felállt, és majdnem feldöntött egy tévékamerát. Lacy nem ismerte, sohasem
látta. Gyérülő, fekete haja volt, és bajusza – a szeme izzott. – Óriási… –
köpte ki magából a szavakat. – Képzelje, hogy az én lányom, Maddie,
sohasem fog felnőni! – aztán egy nőre mutatott, aki mellette ült, és távolabb
egy férfira. – És az ő lánya sem, és az ő fia sem. Maga átkozott ribanc! Ha
jobban elvégezte volna az anyai kötelességeit, akkor most én is
végezhetném a saját apai kötelességeimet!
A bíró lecsapta néhányszor a fakalapácsot. – Uram – szólalt meg –, meg
kell kérjem, hogy…
–A

maga fia egy szörnyeteg! Egy rohadt, átkozott szörnyeteg? – ordította
a férfi, miközben két törvényszolga kétfelől megfogta a karját, és kivonszolta
a teremből.
Lacy egyszer olyan gyermeket segített a világra, akinek a fél szíve
hiányzott. A család tudta, hogy a gyerek nem lesz életképes, mégis úgy
döntöttek, hogy végigcsinálják a kilenc hónapot abban a reményben, hogy
lesz a gyermekükkel néhány közös percük, miután a világra jött, s mielőtt
örökre elmegy. Lacy egy sarokban állt, miközben a szülők a lányukat
tartották a karjukban. Lacy nem nézett rájuk – nem tudott. Inkább az
újszülött orvosi szükségleteire koncentrált. Nézte a gyereket, aki nem sírt,
és kékes színe volt. Az egyik kis öklét megmozdította, lassan, mint ahogy az
űrhajósok mozognak a súlytalanság állapotában, aztán kis ujjai egyenként
kinyújtóztak, mintha apránként engedte volna ki a markából az életet.
Lacy azokra a kis ujjakra gondolt, ahogy lassan fölengedett a szorításuk.
Peterre nézett. – Bocsáss meg – formálta a fia felé némán a szavakat.
Aztán elfedte az arcát a két tenyerével, és fölzokogott.

A bíró szünetet rendelt el, az esküdtek kifelé szállingóztak, Jordan pedig a
bírói pulpitushoz lépett. – Bíró úr, a védelem indítvánnyal kíván élni –
mondta. – Indítványozni szeretnénk, hogy a tárgyalást nyilvánítsák
semmissé, és rekesszék be.
Jordan még háttal állva is látta, ahogy Diana a szemét forgatja. – Nahát,
de kényelmes volna…
– Nos,

Mr. McAfee – felelte a bíró –, mire alapozza ezt az indítványát?

Arra, hogy semmi más ötletem nincs, hogyan nyerjem meg ezt a pert,
gondolta Jordan. – Bíró úr, az egyik áldozat apjának részéről rendkívül
heves érzelemnyilvánításnak lehettek szem- és fültanúi az esküdtek. Nincs
mód arra, hogy egy efféle kifakadást semmissé tegyünk, hiába ad nekik ön
instrukciót, hogy ne vegyék figyelembe. Meg nem történtté tenni már nem
lehet.
– Ez

minden, kolléga?

– Nem

– válaszolta Jordan. – Eddig az esküdtszék tagjai nem tudták, hogy
az áldozatok családtagjai ülnek a tárgyalóteremben. Most már tudják – és
azt is, hogy minden arcrezdülésüket figyelik ezek az emberek. Ez túlságosan
nagy nyomást jelent egy olyan ügyben, amely már így is hihetetlen
érzelmeket váltott ki, és a média érdeklődése is példátlan. Hogy várhatnánk
el tőlük, hogy ne vegyék figyelembe ezeknek az embereknek az elvárásait,
és pártatlanul, méltányosan végezzék a munkájukat?
– Maga

viccel – szólt közbe Diana. – Mégis, mit gondolnak maga szerint az
esküdtek, hogy kik vannak itt jelen? Turisták, akik csak bekukkantottak? Hát
persze, hogy rengeteg olyan ember jött el, aki érintettje a lövöldözésnek.
Azért vannak itt!
Wagner bíró felpillantott a papírjaiból. – Mr. McAfee, nem fogom elrendelni
a tárgyalás semmissé nyilvánítását. Megértem az aggodalmát, de úgy
gondolom, kezelni tudom a helyzetet azzal, ha utasítom az esküdteket, hogy
ne vegyék figyelembe a teremben zúgolódókat. Mindenki, aki ezzel az üggyel
kapcsolatban áll, nagyon jól tudja, hogy a helyzet pattanásig feszült, és az
emberek nem mindig tudják türtőztetni magukat. Ugyanakkor kiadok egy
figyelmeztetést is a megjelent hallgatóság számára, hogy tartózkodjanak az
efféléktől, különben zárt tárgyalást fogok elrendelni.
Jordan nagy levegőt vett. – Kérem, azért fontolja meg a kifogásomat, bíró
úr.
– Hogyne,

Mr. McAfee – felelte a bíró. – Negyedóra múlva folytatjuk.

A bíró visszavonult a szobájába, Jordan pedig visszaballagott a védelem
asztalához. Vajon milyen isteni közjáték húzhatná ki Petert a slamasztikából?
Most, hogy rá kellett ébrednie, hiába King Wah impozáns kiselőadása, hiába
a tiszta magyarázat a poszt-traumás stressz mibenlétéről, hiába érez együtt

az esküdt szék Peterrel – Jordan elfelejtkezett egy nagyon fontos
tényezőről: az emberek mindig jobban sajnálják az áldozatot…
Azért szép próbálkozás volt – jegyezte meg Diana, és Jordanre
mosolygott kifelé menet.
–

Selena kedvenc szobája a bíróságon a takarítószerek raktára mellett
helyezkedett el, és dugig volt pakolva régi térképekkel. Azt ugyan Selena
nem értette, hogy miért itt tárolják ezeket, és nem egy könyvtárban, de
nagyon szívesen menekült ide, valahányszor elunta Jordan le-föl
sétálgatását nézni a tárgyalóteremben. A tárgyalás során néhányszor ide
vonult Sammel, hogy megszoptassa a kisfiút, amikor éppen nem tudta őt
senkire sem rábízni.
Most Lacyt vezette be a kis búvóhelyre, és egy világtérkép elé ültette le,
amelynek a déli félteke volt a középpontjában. Ausztrália vörös volt, ÚjZéland zöld. Ez volt Selena szerint a legszebb térkép – vörös sárkányokat
festettek rá a tengerekre, és a sarokban vad viharfelhők voltak. Tetszett neki
a szép rajzolatú, cirádás iránytű.
Szeretett arra gondolni, hogy lám, a világ mennyire másként néz ki, ha
más szögből nézzük, mint amit megszoktunk…
Lacy Houghton nem bírta abbahagyni a sírást, pedig Selena tudta, hogy
muszáj lesz neki, különben a tanúkihallgatás kudarcba fullad. Leült Lacy
mellé. – Hozhatok magának valamit? Levest vagy kávét?
Lacy megrázta a fejét, és megtörölte az orrát.
– Nem

vagyok képes megmenteni őt…

Az Jordan dolga – szögezte le Selena, bár ő is úgy vélte, hogy Peter
súlyos, hosszú börtönbüntetés elé néz. Vadul gondolkozott, hogy vajon mit
mondhatna vagy tehetne, hogy megnyugtassa Lacyt, és akkor Sam
felnyújtotta a kezét, és meghúzta Lacy copfját.
–

Talált, süllyedt!
Lacy – szólalt meg Selena. – Megfogná a gyereket, amíg kiveszek
valamit a táskámból?
–

Lacy felnézett rá. – Rám… rám bízza?

Selena értetlenül rázta a fejét, hogy miért ne, és Lacy ölébe helyezte a
kisfiút. Sam felbámult Lacyre, és szorgalmasan tömködte kis öklét a szájába.
– Gaaa – mondta.
Lacy arcán halvány mosoly futott át. Kis ember – suttogta, és kissé jobb
fogást keresett, hogy biztosabban tartsa a babát.
– Bocsánat…

Selena megfordult az ajtónyitásra, és azt lattá, hogy Alex Cormier dugja
be a fejét az ajtórésen. Selena felugrott. – Bírónő, most nem jöhet be…
– Hadd

jöjjön – mondta Lacy.

Selena hátrébb lépett az ajtótól. A bírónő bejött, és leült Lacy mellé.
Lerakta kávés papírpoharat az asztalra, és mosolyogva odanyújtotta az ujját
a gyereknek, aki azonnal rá is csimpaszkodott. – Borzalmas itt a kávé, de
azért hoztam neked egyet.
– Kösz.

Selena a két nő és a térképhalmok mögé óvakodott, és onnan leste őket
döbbent kíváncsisággal, mintha egy nőstény oroszlánt figyelne, aki lehevert
az antilop mellé ahelyett, hogy megenné.
– Jól

beszéltél odabenn – mondta a bírónő.

Lacy megrázta a fejét. – Nem csináltam elég jól.
Az ügyésznő nem fog nagyon megforgatni, ha egyáltalán kérdezni fog
bármit is.
–

Lacy a melléhez emelte a kisfiút, és a hátát kezdte simogatni. – Nem bírok
oda visszamenni, úgy érzem – mondta némi pánikkal a hangjában.
Vissza fogsz menni, mert meg tudod csinálni – felelte a bírónő. – Mert
Peternek szüksége van erre.
–

– Gyűlölik

őt. És engem is gyűlölnek.

Cormier bírónő Lacy vállára tette a kezét. – Nem mindenki – mondta. –
Amikor majd visszamegyünk, odaülök az első sorba. Nem kell ránézned az
ügyésznőre, csak nézz rám!

Selena álla leesett a csodálkozástól. Tudta, hogy előfordul érzékeny tanúk
vagy gyerekek esetében, hogy odaültetnek valakit, akit nézhetnek, hogy ne
féljenek annyira. Hogy azt érezzék, legalább egy barátjuk van abban a nagy
tömegben.
Sam megtalálta saját hüvelykujját, és elkezdte cumizni, aztán elaludt Lacy
mellén. Selena nézte, ahogy Alex kinyújtja a kezét, és megsimítja a fia sötét
fürtöcskéit. – Mindenki azt hiszi, hogy csak fiatalon követhet el hibákat –
mondta a bírónő Lacynek. – De szerintem semmivel sem követünk el
kevesebbet, miután felnőttünk.

Amikor Jordan bevonult Peterhez a bírósági fogdába, már javában végezte
magában a kárfelmérést. – Nem fog nekünk ártani a dolog – jelentette ki. –
A bíró utasításba adja az esküdteknek, hogy ne vegyék figyelembe azt a
kirohanást… Peter a fémpadon ücsörgött, az arcát a tenyerébe rejtette.
Peter, hallasz engem? – mondta Jordan. – Tudom, hogy rossz volt
hallani, és tudom, hogy feldúlt, de jogilag nem fogja érinteni a…
–

– Meg

kell neki mondanom, hogy miért tettem – szólt közbe Peter.

Anyádnak? – kérdezte Jordan. – Nem teheted. Még mindig el van
különítve, mint tanú. – Kis habozás után folytatta: – Figyelj, amint el tudom
intézni, hogy beszélhess vele, én…
–

– Nem.

Úgy értettem, hogy mindenkinek hallania kell.

Jordan ügyfelére nézett. Peter most nem sírt, öklei a padon nyugodtak.
És amikor Jordanre emelte a tekintetét, az arca már nem egy riadt gyermeké
volt, akinek a tárgyalás első napján látszott. Mintha egyik napról a másikra
felnőtt volna.
Majd előjövünk azzal is, ahogy te látod az egészet – mondta Jordan. –
Légy türelemmel! Tudom, hogy nehéz elhinni, de egyszer csak összeállnak a
mozaikkockák. Megtesszük, amit csak tudunk, hogy így legyen.
–

Nem tesszük – jegyezte meg Peter. – Csak te teszed… – felállt, és
Jordan felé lépett egyet-kettőt. – Megígérted, ugye? Azt mondtad, majd mi
következünk, de ezt valójában úgy értetted, hogy te következel, igaz? Soha
nem kalkuláltad be, hogy majd én is odaállok, és elmondom mindenkinek,
hogy mi történt valójában.
–

Nem láttad, mit műveltek anyáddal? – háborgott Jordan. – Van róla
fogalmad, hogy mi lesz, ha te állsz oda eléjük az arénába?
–

Ebben a pillanatban valami mintha kihunyt volna Peterben – nem a dühe,
nem is titkolt félelme, hanem a remény utolsó kis fénysugara. Jordannak
eszébe jutott Michael Beach tanúvallomása, amelyben elmondta, milyen az,
ha valakiből elszáll az élet. Nem is kell hozzá haldokló, hogy az ember ilyet
láthasson…
Jordan – szólalt meg Peter –, ha már az egész életemet börtönben
fogom letölteni, akkor legalább hallják az én szemszögemből is ezt a
történetet.
–

Jordan már nyitotta a száját, hogy közölje ügyfelével, egy frászt fog bármit
is mondani. Egy frászt fogja felengedni a tanúk padjába, hogy lerombolja a
kártyavárat, amit ő épített a felmentés halvány reményében. De hát kit tud
becsapni? Petert biztosan nem.
Vett egy mély lélegzetet. – Rendben – mondta. – Add elő, hogy mit akarsz
mondani.

Diana Leven nem akarta Lacyt kikérdezni, ami – Jordan ebben biztos volt
– áldásként jött. Azon túl, hogy az ügyésznő már amúgy se tudta volna
überelni Maddie Shaw apjának kirohanását, Jordan nem tudhatta, hogy még
mennyi stresszt bírt volna el Lacy anélkül, hogy a szavai ne váltak volna
tökéletesen
érthetetlenné.
Amikor
az
asszonyt
kivezették
a
tárgyalóteremből, a bíró felnézett az iratokból. – A következő tanúja, Mr.
McAfee?
Jordan mélyet lélegzett. – A védelem szólítja Peter Houghtont.
Erre mögötte élénk mozgás támadt. A riporterek kihegyezett ceruza után
nyúlkáltak, és új lapot nyitottak a jegyzetfüzetükben. Az áldozatok
családtagjai sustorgással kísérték Peter lépteit a tanúk padjáig. Jordan látta,
hogy Selena nagy szemeket mereszt e váratlan fordulat láttán.
Peter leült, és Jordanre nézett, senki másra, ahogy az ügyvéd meghagyta
neki. Jó fiú, gondolta Jordan. – Te Peter Houghton vagy?
Igen – mondta Peter, de nem ült elég közel a mikrofonhoz, ezért nem
hallatszott a hangja. Előrehajolva megismételte, amit mondott, ezúttal
–

viszont a hangosító berendezés éktelen sivítással reagált.
– Hányadikos
– Fiatalkorú
– És

vagy, Peter?

voltam, amikor letartóztattak.

most hány éves vagy?

– Tizennyolc.

Jordan az esküdtek felé sétált. – Peter, te vagy az, aki 2007. március
hatodikán bement a Sterling High-ba, és lelőtt tíz embert?
– Igen.
– És

megsebesítettél tizenkilenc másikat?

– Igen.

És sérülést okoztál megszámlálhatatlanul sok embernek, és jelentős
vagyoni kár is fűződik a nevedhez?
–

– Igen,

tudom – mondta Peter.

– Ugye,

ezt nem tagadod itt és most?

– Nem.
– Akkor

elmondanád az esküdteknek, hogy miért tetted?

Peter Jordan szemébe nézett. – Ők kezdték.
– Kik?

Az erőszakosak. A vadbarmok. Akik engem szörnynek tekintettek egész
életemben.
–

– Név

szerint?

– Rengetegen

vannak – felelte Peter.

Meg tudnád mondani, hogy miért érezted szükségét annak, hogy te is
erőszakhoz folyamodjál?
–

Jordan meghagyta Peternek, hogy bármit tehet, csak ne dühöngjön. Hogy
legyen nyugodt és összeszedett mindvégig, különben a tanúvallomása

visszaüt – még annál is jobban, amennyire azt Jordan elkerülhetetlennek
látja. – Azt-akartam tenni, amit a mamám mondott – magyarázta Peter. –
Hogy legyek olyan, mint ők, de ez nem sikerült.
– Ezt

hogy érted?

Próbálkoztam a focival, de meccsen soha nem léphettem pályára.
Egyszer segítettem néhány gyereknek megviccelni egy tanárt – bevittük a
kocsiját a parkolóból a tornaterembe… Akkor én büntetést kaptam, a
többiek meg nem, mert ők benne voltak a kosárlabdacsapatban, és meccsük
volt szombaton.
–

– De

Peter, miért csináltad… azt? – kérdezte Jordan.

Peter megnyalta a szája szélét. – Nem így kellett volna végződnie.
– Azt

előre eltervezted, hogy megölöd azt a sok embert?

Ezt a részt is elpróbálták a fogdában. Peternek csak ki kellett volna
mondania azt, amit a cellában is kimondott. Amire Jordan tanította: nem,
nem terveztem.
Peter lenézett a kezére. – Amikor játékból csináltam – mondta halkan –,
nyertem…
Jordan ereiben meghűlt a vér. Peter eltért a szövegkönyvtől, és most
Jordan nem tudta, mit mondjon. Csak annyit érzett, hogy mindjárt legördül a
függöny, még mielőtt ő befejezte volna az előadást. Kétségbeesve
visszajátszotta az agyában, amit Peter mondott, és arra gondolt, talán
mégsincs minden veszve. Ez a mondat egy szomorú, magányos ember
megállapítása.
Ezen még tudok segíteni, vélte Jordan.
Peterhez lépett, és közben próbált minden módon jelezni, hogy Perter
figyeljen rá, működjön együtt vele, különben baj lesz. Mindenképpen el kell
érnie, hogy az esküdtek lássák: Peter azért állt eléjük önszántából, hogy
megbánást tanúsítson. – Most már érted, Peter, hogy aznap nem volt senki
sem nyertes?
Jordan meglátott valami villanást Peter szemében. Aprócska láng éledt fel
benne megint az optimizmus. Jordan túl jól végezte a dolgát: öt hónapig
tömte Peter fejét azzal, hogy felmenteti, hogy van erre határozott terve,

hogy tudja, mit csinál… És Peter, a fene egye meg, éppen ezt az átkozott
pillanatot választotta, hogy végre elhiggye ezt neki.
–A

játéknak még nincs vége, nem igaz? – mondta Peter, és reménykedőén
mosolygott Jordanre.
Két esküdt elfordította a fejét, Jordan pedig küzdött, hogy visszanyerje az
egyensúlyát. Visszament a védelem asztalához, közben átkozódott
magában. De hát mindig is ez volt Peter minden kudarcának az oka, nem?
Soha nem érzett rá, hogy milyennek látják-hallják őt az emberek, nem?
Azok, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy Peter éppenséggel nem azt a képet
erősítgeti szántszándékkal és mindenáron, hogy ő egy megveszekedett
gyilkos, hanem csak egy buta viccet akar megosztani vele, mint egyetlen
barátjával.
– Mr.

McAfee – mondta a bíró. – Van még kérdése?

Jordannek temérdek kérdése lett volna még: hogy tehetted ezt velem?
Hogy tehetted ezt saját magaddal? Hogy értessem meg az esküdtekkel ezek
után, hogy ezt te nem úgy értetted, ahogyan ők? Megrázta fejét, de csak
magának, mert nem tudta, mit lépjen ezután, de a bíró ezt válasznak vette.
– Ms.

Leven? – fordult az ügyésznőhöz.

Jordan felszegte az állát. Várjanak, akarta mondani, még gondolkozom…
Visszafojtotta a lélegzetét. Ha Diana bármit kérdez Petertől – még ha csak
azt is, hogy van-e második keresztneve – akkor neki van még esélye
megfordítani a dolgokat. És akkor egészen biztosan más benyomásokkal tér
haza az esküdtszék.
Diana átfutotta jegyzeteit, aztán lefelé fordította a lapokat az asztalon. –
A vádnak nincs kérdése, bíró úr – jelentette ki.
Wagner bíró intett egy törvényszolgának. – Kísérje vissza Mr. Houghtont
a helyére. A tárgyalást berekesztem a hétvégére.
Amint az esküdtek kivonultak, a tárgyalóteremben egekig csapott a zaj,
kérdések tucatjai röppentek fel egyszerre a levegőbe. A riporterek az
elválasztó korlát felé küzdöttek magukat a tömegben, hátha kipréselhetnek
Jordanból egy idézhető mondatot. Az ügyvéd felkapta az aktatáskáját, és a
hátsó ajtóhoz sietett, amelyen át Petert kikísérték az őrök.
–

Álljanak meg – szólt utánuk. Odakocogott hozzájuk. Peter köztük állt,

megbilincselt kézzel. – Beszélnem kell az ügyfelemmel a hétfőt illetően.
A törvény őrei egymásra néztek, aztán Jordanre. – Két perc – mondták,
de nem álltak odébb. Ha Jordan beszélni akar, akkor előttük kell megtennie,
jelezték testtartásukkal.
Peter arca ragyogott, ki volt pirulva. – Jól csináltam?
Jordan kissé küszködve kereste a megfelelő szavakat. – Azt mondtad,
amit mondani akartál?
– Nagyjából.
– Akkor

jól csináltad, nagyon is – hagyta rá Jordan.

Addig állt a folyosón, amíg a két őr el nem tűnt Peterrel. A forduló előtt
Peter megfordult, felemelte összebilincselt két kezét, és búcsút intett.
Jordan bólintott felé, a kezét nem vette ki a zsebéből.
Egy hátsó ajtón lopózott ki a bírósági fogdából, és elment három
közvetítőkocsi mellett. A hátsó ajtó üvegén át látta, hogy már szerkesztik is
a felvett anyagot az esti híradó számára. A saját arcát látta minden
monitoron.
A harmadik kocsit elhagyva meghallotta Peter hangját
odabentről: – A játéknak még nincs vége.

kiszűrődni

Jordan a vállára csapta az aktatáskáját, és egy kicsit gyorsabban
lépkedett. – Ó, hát pontosan így van…

Selena azt főzte vacsorára, amit a férje „utolsó vacsorának” titulált –
minden záróbeszéd előtti napon rostonsült kacsát ettek. Sam már ágyban
volt, így Selena egy tányért tett Jordan elé, és leült vele szemben az
asztalhoz. – Hát, nem igazán tudom, mit mondjak – szólalt meg.
Jordan eltolta maga elől a tányért. – Még túl korán van ehhez.
– Miről

beszélsz?

– Nem

fejezhetem be az ügyet – így…

Kicsim – nézett rá Selena komolyan –, a mai nap után már hiába vetnél
be egy egész mentőosztagot, akkor sem mentheted meg az ügyet.
–

De hát nem adhatom fel ilyen egyszerűen! Azt mondtam Peternek, hogy
van esélye. – Elkeseredett arccal nézett a feleségére.
–

És én engedtem tanúskodni, noha éreztem, hogy nem kéne. Kell lennie
valami megoldásnak… Valamit csak tehetek, ami utoljára marad meg az
esküdtekben, ahelyett, amit Peter ma mondott.
–

Selena felsóhajtott, és maga elé vette a férje tányérját az evőeszközökkel
együtt. Levágott egy darab húst, és a cseresznyeszószba mártotta. –
Nagyon jó a kacsa, Jordan. Nem tudod, mit hagysz ki.
A tanúk listája… – mondta hirtelen Jordan, felállt, és az étkezőasztal
másik felén tornyosuló írathalomba túrt. – Kell hogy legyen valaki, akit még
nem idéztünk be, és aki segíthet nekünk – átfutotta a neveket a listán. – Ki
az a Louise Herrman?
–

Peter tanárnője volt harmadikban, az alsó tagozatban – felelte Selena
teli szájjal.
–

– És

mi a fenéért van rajta a listán?

Ő telefonált, és azt mondta, ha szükségünk van rá, akkor hajlandó
tanúsítani, hogy harmadikban Peter nagyon jó gyerek volt.
–

Hát az nem elég. Valaki a közelmúltból kellene. – Jordan sóhajtott. –
Nincs senki… – Az utolsó lapon egyetlen név állt. csak Josie Cormier –
fejezte be Jordan lassan.
–

Selena lerakta a villáját. – Te be akarod idéztetni Alex lányát?
– Mióta
– Az

hívod te a bírónőt Alexnek?

a lány nem emlékszik semmire.

– Akkor

sincs más választásom, teljesen meg vagyok lőve. Talán mégiscsak
előkerül valami emlék. Hozd elém, és lássuk, hajlandó-e beszélni.
Selena átpörgette az étkezőasztalon és a kandallópárkányon álló
irathalmot, aztán a Sam holdkompjának asztalkáján lévőket is. – Itt van a
nyilatkozata – közölte, és átnyújtotta a lapot Jordan-nek.
Az első oldalon állt a nyilatkozat, amelyet az ügyvéd Cormier bírónőtől
kapott – ebben az állt, hogy Jordan ne idéztesse be a lányát, mert az nem
emlékszik semmire. A második annak a beszélgetésnek a leírt szövege volt,

amelyet a lány Patrick Ducharme-mal folytatott nemrégiben. – Barátok
óvodáskoruktól.
– Csak

barátok voltak…

Nem érdekel. Diana itt már elvégezte a talajelőkészítést – Peter futott
Josie után, megölte a lány barátját… Ha rábírjuk Josie-t, hogy mondjon
valami szépet Peterről, sőt mutassa meg, hogy megbocsátott neki, az hatni
fog az esküdtekre. – Jordan felállt. –Visszamegyek a bíróságra – jelentette
ki. – Írnom kell egy idézést.
–

Amikor a csengő szombat reggel megszólalt, Josie még pizsamában volt.
Úgy feküdt és aludt egész éjjel, mint a kő, ami nem csoda, mert a tárgyalás
egész hete alatt nem tudta kipihenni magát. Álmában olyan autópályát látott,
amin csak tolókocsival közlekedtek; a kombinációs záron, amit ki kellett
volna nyitnia, nem voltak számok; a szépségkirálynőnek nem volt arca…
Már csak ő maradt egyedül a tanúelkülönítőben, ami annyit jelentett, hogy
az egésznek nemsokára vége. Hogy nemsokára megint szabadon
lélegezhet.
Josie ajtót nyitott, és a küszöbön ott állt az a magas, gyönyörű
afroamerikai nő, Jordan McAfee felesége. A nő mosolyogva nyújtott egy
papírlapot Josie-nak. – Ezt hoztam neked, Josie – mondta. – A mamád
itthon van?
Josie átvette az összehajtogatott kék papírlapot. Talán ez a tárgyalás
utáni összejövetel meghívotti listája vagy efféle…? Hű, az nem lenne
semmi… A válla fölött hátrakiabált az anyjának. Alex megjelent, a nyomában
Patrickkel.
–Ó

– pislogott Selena meglepetten.

Josie anyja nyugodtan összefonta a karját. – Mi folyik itt?
– Bírónő,

elnézést, hogy szombaton zavarom, de a férjem kérdezteti, hogy
Josie tudna-e beszélni vele ma.
– És

miért kéne beszélniük?

– Mert

hétfőre beidéztette Josie-t tanúskodni.

A szoba forogni kezdett Josie-val. – Tanúskodni..?! – ismételte.
Az anyja előrelépett, és az arckifejezéséből ítélve ugyancsak elragadtatta
volna magát, ha Patrick nem fogja át a derekát, hogy megállítsa. Kivette a
kék papírlapot Josie kezéből, és átfutotta.
– Nem

mehetek a bíróságra – motyogta Josie.

Az anyja a fejét rázta. – Van önöknél egy aláírt nyilatkozat Josie-tól, hogy
nem emlékszik semmire…
Megértem, hogy fel van háborodva. De az az igazság, hogy Jordan
beidézteti Josie-t hétfőre, és úgy gondoltuk, inkább előzetesen
megbeszélnénk vele a tanúvallomását, mint hogy hétfőn érje a dolog hirtelen
váratlan. Nekünk is jobb, és Josie-nak is. Kis szünet után hozzátette: –
Választhatja a rázósabb utat is, bírónő, de ez kellemesebb…
–

Alexnek megfeszült az állkapcsa. – Két órakor – sziszegte, és bevágta
Selena orra előtt az ajtót.
Megígérted…! – kiabálta Josie. – Azt ígérted, hogy nem kell odaállnom
és beszélnem! Azt mondtad, hogy erre nem kerül sor!
–

Az anyja megragadta a vállát. – Édesem, tudom, hogy ez ijesztő. Tudom,
hogy nem akarsz odamenni. De semmi olyat nem mondhatsz, amivel Peteren
segíthetnél, úgyhogy az egész nagyon rövid lesz, és nem fog fájni. – Alex
Patrickre pillantott. – Mi a fenéért csinálja ezt McAfee?
– Mert

az ügy már veszett fejsze nyele – felelte Patrick. – Azt akarja, hogy
Josie mentse meg neki.
Ennél több sem kellett Josie-nak, zokogni kezdett.

Jordan kinyitotta irodája ajtaját, a hóna alatt úgy tartotta Samet, mint egy
futball labdát. Pontosan kettő óra volt, és Josie Cormier megérkezett az
anyjával. Cormier körülbelül annyira volt olvadékony, mint egy kőszikla, ezzel
ellentétben a lánya reszketett, mint a nyárfalevél. – Köszönöm, hogy eljöttek
– mondta széles mosollyal. Nagyon szerette volna, hogy Josie ne érezze
olyan szörnyen rosszul magát. Egyik nő sem szólalt meg.
Elnézést kérek… – mondta Jordan, és Samre bökött. – A feleségemnek
már itt kéne lennie, hogy elvigye a gyereket, hogy zavartalanul
–

beszélgethessünk, de egy fáskamion ráborult a tizes útra – még jobban
vigyorgott. – Már csak pár perc…
A dívány és a karosszékek felé intett, hogy foglaljanak helyet. Volt egy kis
sütemény meg egy kancsó víz az asztalon. – Kérem, vegyenek, vagy
igyanak.
– Nem

kérünk – mondta a bírónő.

Jordan leült, és a kicsit a térdén lovagoltatta. – Rendben.
Az órára bámult, és arra gondolt, milyen hosszú tud lenni hatvan
másodperc, ha az ember sürgetni szeretné az időt, de akkor az ajtó
kivágódott, és Selena robogott be az irodába. – Bocsánat, bocsánat… –
lihegte és a gyerekért nyúlt, hogy felnyalábolja. Közben a hátizsák a
pelenkákkal lecsúszott a válláról, és a padlón éppen Josie elé szánkázott.
Josie felállt, és az előtte heverő hátizsákra bámult. Hátrálni kezdett,
átesett az anyja lábán, és nekiment a dívány szélének. – Neeem… –
nyüszítette, és lekuporodott a sarokba, a két tenyerét a fejére szorította, és
sírni kezdett. A zajra Sam bömbölésbe fogott, Selena a vállára vette, míg
Jordan döbbenten bámulta a jelenetet.
Cormier bírónő a lánya mellé guggolt. – Josie, mi a baj? Josie, mi van
veled?!
A lány előre-hátra hintáztatta magát, és hüppögött. Felpillantott az
anyjára. – Emlékszem – suttogta. – Többre emlékszem, mint ahogy
bevallottam.
A bírónő szája elnyílt csodálkozásában, és Jordan ki akarta használni az
alkalmat. – És mire emlékszel? – térdelt Josie mellé.
Cormier bírónő félretolta, és talpra segítette Josie-t. Leültette maga mellé
a díványra, és töltött neki egy pohár vizet a kancsóból. – Semmi baj –
dünnyögte.
Josie megborzongott. – A hátizsák – mondta, és az állával a földön fekvő
holmira bökött. – Leesett Peter válláról, mint ez. A cipzár nyitva volt, és… és
kiesett belőle egy pisztoly. Matt felkapta – az arca eltorzult. – Rálőtt
Peterre, de elhibázta. Aztán Peter… ő meg… – Josie behunyta a szemét. –
Akkor lőtte le Peter…

Jordan és Selena összenézett. Peter védelme a poszt-traumás stressz
diagnózisán múlott – vagyis azon, hogyan vált ki egy esemény valamit
valakinél. Hogy egy bántalmazott személy agyából kieshetnek a történések,
és semmire nem képes emlékezni. Hogy valaki, mint Josie, meglát egy
hátizsákot leesni, és nem is azt látja, hanem a hónapokkal korábbi
eseményeket: Petert, amint fegyvert fognak rá – igazi, valós veszélybe
került, a bántalmazója meg akarja ölni.
Vagyis, ahogy Jordan mindvégig állította…

Ez egy nagy káosz – szögezte le Jordan, miután Cormierék elmentek. –
De ez nekem jó.
–

Selena végül is nem ment el a babával – Sam szerencsére elaludt. Jordan
meg Selena leültek az asztalhoz, ahol nem egészen egy órával korábban
Josie bevallotta, hogy apró emlékképei már voltak arról, hogy mi történt az
iskolában, de nem mondta senkinek, mert félt, hogy akkor el kell mennie a
bíróságra tanúskodni. Amikor látta a hátizsákot lepuffanni, akkor az egész
jelenet megelevenedett előtte.
Ha erre még a tárgyalás kezdete előtt rájövök, akkor meg kell osztanom
Dianával, és beépítenem a taktikába – vélekedett Jordan. – Mivel az
esküdtszék már dolgozik egy ideje, talán még nagyobb hasznát vehetem így.
–

– Soha

rosszabbat egy isteni csodánál… – jelentette ki Selena.

Akkor tételezzük fel, hogy Josie-t beidéztetjük. Elmondja mindezt a
bíróságon. És ha elmondja, a tíz haláleset mindjárt nem ugyanaz, ami addig
volt. Senki sem tudta, mi az igazság az utolsó jelenetben, és ez minden
egyebet megkérdőjelez, amivel addig a vád előállt. Vagyis, ha a vád ezt nem
tudta, akkor vajon még mi mindent nem tud?
–

És még arról is szó van – vette át a szót Selena –, hogy ez aláhúzza,
amit King Wah mondott. Ott volt az egyik kölyök, aki bántalmazta Petert, és
fegyvert fogott rá. Peter mindvégig sejtette, hogy egyszer így fog történni. –
Kis habozás után hozzátette: – Persze Peter vitte be a fegyvert…
–

Az nem számít – jelentette ki Jordan. – Nem kell az összes választ
tudnunk. – Szájon csókolta Selenát. – Csak az a fontos, hogy a vád se
tudja.
–

Alex a padon ült, és nézte a frizbiző egyetemistákat. Mintha a világ nem
fordult volna ki a sarkaiból… Josie ült mellette, térdét az álláig felhúzva. –
Miért nem mondtad el nekem? – kérdezte Alex.
Josie felemelte a fejét. – Mert nem lehetett. Te voltál az ügyben a bíró.
Alex úgy érezte, mintha hátba szúrták volna. – De miután leköszöntem az
ügyről… amikor elmentünk Jordanhez, és azt mondtad, hogy nem emlékszel
semmire… Ezért írattam veled alá eskü alatt a nyilatkozatot.
Úgy éreztem, azt akarod, hogy megtegyem – válaszolta Josie. – Azt
mondtad, ha aláírom, akkor nem kell tanúskodnom. És én nem akartam
odamenni. Nem akartam Petert újra látni.
–

Az egyik diák elbénázta a dobást, a frizbi Alex felé szállt, és némi port
felverve a lába elé esett. – Bocsánat – kiabálta a fiú integetve.
Alex felszedte a játékot, és visszaröpítette. A szél alákapott, és a korong
úgy ment felfelé, mint egy kis koszfolt az ég azúrkékjén.
– Mami

– szólalt meg Josie. Így már évek óta nem hívta az anyját. – Mi fog
történni velem?
Az anyja nem tudta. Se bíróként, se ügyvédként, se anyaként. Csak annyit
tehet most, gondolta, hogy jó tanácsot ad, és reménykedik, hogy az majd
beválik. – Mostantól ne csinálj mást – mondta Josie-nak –, mint hogy
megmondod az igazat.

Patricket Cornish-ba hívták egy túszszedős, családon belüli erőszakkal
megspékelt ügyhöz. Éjfélre ért csak vissza Sterlingbe. Nem hazament,
hanem Alexhez bár itt már inkább otthon érezte magát, mint a saját
lakásában. Aznap többször is próbált Alexszel beszélni telefonon, hogy
megtudja, hogy ment Jordan McAfee-nek, de nem volt arrafelé térerő.
Alexet a nappaliban találta, a sötétben ücsörögve. Melléült a díványra. Egy
pár másodpercig ő is a falat bámulta, mint Alex. –Most mit csinálunk? –
suttogta aztán.
Alex feléje fordult, és Patrick látta, hogy sírt. Rögtön feltámadt benne a
bűntudat: még állhatatosabban kellett volna próbálkoznia a telefonnal;

korábban kellett volna hazajönnie… – Mi a baj?
Mindent elrontottam, Patrick – felelte Alex. – Azt hittem, hogy segítek
neki. Azt hittem, tudom, mit csinálok. Aztán kiderült, hogy nem tudok
semmit.
–

Josie-val kapcsolatban? – érdeklődött Patrick, és gondolatban
rakosgatta-illesztgette az információmorzsákat. – Most hol van?
–

– Alszik.

Adtam neki egy altatót.

– Beszélgessünk…?
– Találkoztunk

ma Jordan McAfee-vel, és Josie elmondta, hogy… hogy már
emlékszik valamire a lövöldözésből. Valójában mindenre emlékszik.
Patrick halkan füttyentett egyet. – Tehát… hazudott?
– Nem

tudom. Szerintem nagyon félt. – Alex felpillantott Patrickre. – És ez
még nem minden. Josie szerint Matt lőtt először Peterre.
– Micsoda?!

Peter hátizsákja leesett Matt elé, és ő megkaparintotta az egyik fegyvert.
Lőtt, de elhibázta.
Patrick begörbített ujjakkal végighúzta a tenyerét az arcán. – Diana Leven
ennek nem fog örülni…
– Most

mi lesz Josie-val? – kérdezte Alex. – A legjobb esetben is az egész
város gyűlölni fogja, amiért odaáll a tanúk padjába, és Peter érdekében
tanúskodik. A legrosszabb esetben pedig hamis esküért vádat emelnek
ellene.
Patrick vadul gondokozott. – Ne aggódj emiatt, mert úgysem tehetsz
semmit. Egyébkent pedig Josie-val nem lesz semmi baj. Túlélő típus.
Patrick Alexhez hajolt, és lágyan megcsókolta. Csókkal mondta el azt, amit
még nem mert elmondani szavakkal, és olyan ígéretet tett vele, amit még
nem mert volna másként. Addig csókolta Alexet, amíg érezte, hogy a nőben
oldódik a feszültség. – Akkor menj föl, és te is vegyél be egy altatót –
suttogta.
Alex félrebillentette a fejét. – Nem maradsz?

– Nem
– És

lehet. Még dolgom van.

csak ezért tettél ekkora kerülőt, hogy megmondd, már el is mész?

Patrick arra gondolt, bárcsak elmagyarázhatná… – Akkor majd hívlak –
mondta.

Alex ugyan megbízik benne, de bíró létére azt is tudnia kell, hogy Patrick
nem tarthatja titokban, amit most megtudott Alextől. Hétfő reggel, amikor
találkozik az ügyésszel, közölnie kell Dianával, hogy tudja: Matt Royston lőtt
először az öltözőben. Jogi értelemben kötelessége elmondania ezt az új,
zavaró fejleményt. Gyakorlatilag azonban itt az egész vasárnap, hogy azt
tegyen ennek az információnak a birtokában, amit csak akar.
Ha bizonyítékot talál, ami alátámasztja Josie vallomását, az kissé
enyhítené Josie szorongatott helyzetén, ő maga pedig hőssé válhatna Alex
szemében. De volt még egy ok, amiért újból át akarta kutatni az öltözőt.
Patrick saját maga fésülte át még akkor ezt a viszonylag kicsi helyiséget, és
nem talált másik golyót. Pedig ha Matt tényleg rálőtt Peterre, akkor kell
lennie még egynek.
És amit semmiképpen sem mondott volna ki Alex előtt: úgy vélte, ha Josie
egyszer már hazudott nekik, akkor miért ne tehette volna meg másodszor
is?
Reggel hatkor a Sterling High nagy épülete némán szunnyadozott. Patrick
kinyitotta a főbejárat zárját, és zseblámpája fénye után ballagva végigment a
sötét folyosón. Profi módon kitakarították, ettől azonban Patrick lelki
szemeivel még látta a törött ablakokat, a vértócsákat. Gyorsan haladt,
bakancsa csattogása visszhangzott a kihalt légtérben, amint Patrick a kék
építkezési ponyvákat és a rekonstrukcióhoz behordott faanyagok halmait
kerülgette.
Kinyitotta a tornaterem kétszárnyú ajtaját, és nagy talpcsikorgással
végigment a műanyag padlón: tele volt írva a rendőrségi jelölések titkos
Morse-kódjaival. Felkattintott néhány kapcsolót egy táblán, és a terem máris
fényárban úszott. Amikor Patrick legutóbb itt volt, akkor a mentősök takarói
borították a padlót. Számozva voltak, ugyanúgy, mint a rajtuk fekvők – szám
volt mind az ötük homlokán: Noah James-én, Michael Beach-én, Justin
Freidmanén, Dusty Spearsén és Austin Prokiovén. A nyomrögzítők

négykézláb mászkálva fotóztak, keresgéltek, és golyókat kapartak elő a
kosárlabdapalánkból.
Patrick a lövöldözés után legelőször Alexéknél tett egy rövid látogatást,
de utána rögtön a kapitányságra ment, ahol órákig tanulmányozta a
felnagyított ujjlenyomatot, amit a B fegyverről vettek. Nem volt egyértelmű a
nyom, s Patrick felületes gesztussal Peternek tulajdonította. De mi van, ha
Matté? Van rá mód, hogy bizonyítsa, Royston tartotta kézben a fegyvert,
ahogy Josie állítja? Patrick annak idején megnézte a Matt holttestéről
készült ujjlenyomatfotókat, és addig hasonlítgatta azzal a nem meggyőző
nyommal, hogy a végére már káprázott a szeme.
Ha bizonyítékot akar találni, akkor annak valahol itt kell lennie, az
iskolában.
Az öltöző pontosan úgy festett most is, ahogy a tárgyaláson bemutatott
fotón látszott – kivéve persze, hogy a holttestek már nem voltak itt. Nem
takarították ki, mint a folyosókat vagy az osztálytermeket, és itt nem
kezdtek felújításba sem. Ezen a kis helyen annyi borzalom történt, hogy az
iskola vezetősége egyhangúlag úgy döntött: lebontják a tornateremmel és a
büfével együtt majd később, a hónap végén.
A téglalap alakú öltözőbe az egyik hosszanti fal közepén nyíló ajtón át
lehetett belépni a tornaterem felől. Az ajtóval szemben fapad húzódott,
mögötte a fémszekrények. A szemközti bal sarokban volt a kisebb ajtó, a
zuhanyozóba vezetett. Ebben a sarokban hevert Matt holtteste, mellette
találták Josie-t. Innen úgy tíz méterre, a szemközti jobb sarokban guggolt
Peter. A kék hátizsák az ajtóban, kicsit balra esett le.
Ha Patrick hisz Josie-nak, akkor az történt, hogy Peter futva érkezett az
öltözőbe, ahol Matt és Josie el akart rejtőzni. Feltételezhetően az A fegyver
volt Peter kezében. Peter leejtette a hátizsákot, és Matt – aki, mondjuk, az
öltöző közepén állva, elég közel volt, hogy elérje a zsákot – felkapta a B
fegyvert. Matt rálőtt Peterre (ezt a golyót, amely bizonyította volna, hogy a
B fegyverből is lőttek, ugye, nem találták meg), de elhibázta. Amikor
másodszor próbálkozott, a fegyver csütörtököt mondott. És akkor Peter
kétszer rálőtt.
A gond csak az, hogy Matt testét a hátizsáktól, amelyből a fegyver
származott, legalább öt-hat méterre találták meg.

Miért hátrált Matt, és miért csak azután lőtt Peterre? Ez nem volt logikus.
Az lehet, hogy Peter lövése Matt testét hátralökte valamennyire, de Patrick
látta, hogy még különösebb eljárás nélkül, csak az alapvető fizikai
törvényekre alapozva is kimondható, hogy egy onnan érkező lövés, ahol
Peter állt, nem repíthette Mattét oda, ahol megtalálták. Ezenfelül vérnyom
sem támasztotta alá, hogy Matt valahol a hátizsák közelében lett volna,
amikor Peter lövése eltalálta. Csaknem száz százalék, hogy ott és akkor
esett össze, ahol és amikor a lövés érte.
Patrick a fal felé sétált, ahol Peter megadta magát. A felső sarokban, a
mennyezetnél kezdte a tüzetes átvizsgálást. Minden kis bemélyedést és
repedést végigsimított az ujjával. Végigtapogatta a szekrények éleit, és a
belsejüket is átnézte. Bemászott a fapad alá, és szemügyre vette az ülőke
alját. A zseblámpáját a mennyezetre irányozta. Ilyen méretű helyiségben
bármerre lőtt is Matt, annak jól látható nyoma kellene, hogy legyen. Mégis –
semmi nem utal arra, hogy Peter felé valaki (sikeres) lövést adott volna le.
Aztán Patrick a túlsó sarokba ment át. Itt még mindig látta a padlón a
megfeketedett vérfoltot, mellette egy odaszáradt bakancslenyomatot.
Átlépte a foltot, bement a zuhanyozóba, és ott is ugyanolyan tüzetesen
átvizsgálta a Matt mögé eső falat, mint az imént a másikat.
Ha itt, a Matt háta mögé eső részen megtalálja a golyót, akkor Matt
semmiképpen sem lőhetett a B fegyverből – akkor Peter használta a
pisztolyt, ugyanúgy, ahogy az A-t, vagyis akkor Josie hazudott Jordan
McAfee-nek.
Itt könnyű volt dolgoznia, mert a csempe fehér volt és sima. Nem voltak
repedések, bemélyedések, karcolások – semmi, ami arra utalna, hogy a Matt
gyomrán áthatoló golyó valahol itt csapódott volna be a zuhanyozó falába.
Patrick megfordult, és azokat a helyeket is szemügyre vette, amelyek e
feltevés szerint szóba sem jöhettek: a zuhanyozó mennyezet alatti falrészeit,
magát a mennyezetet és a lefolyót. Levette a cipőjét, és zokniban folytatta a
munkát.
Egyszer csak a lábujja valami recésen siklott át a lefolyónál.
Patrick négykézlábra állt, és végigtapogatta a fémrácsozat szélét. Az egyik
mellette lévő csempén hosszú, érdes kopás húzódott végig, amit a
technikusok könnyedén elnézhettek, hiszen ez a hely szóba sem jött. Ha

látták is, valószínűleg cementhabarcs maradványának vélték. Patrick
megdörzsölte az ujjával, aztán bevilágított a lefolyóba. Ha ide esett netán a
golyó, akkor rég elúszhatott – de mégse, a lyukak a lefolyórács alatti szűrőn
olyan aprók, hogy a lövedék nem fér át rajtuk.
Patrick kinyitott egy öltözőszekrényt, letépte az ajtó belsejére ragasztott
kicsi tükörlapot, és lerakta a földre, a lefolyó melletti kopásnyomra a tükrös
oldalával felfelé. Aztán lekapcsolta a világítást, és elővett egy lézerfényű kis
lámpát. Odaállt, ahol Petert találta, és a fénysugarat a tükörre irányozta.
Figyelte, hogy hová verődik a fénycsík a zuhanyozónak azon a falán nem
volt semmi golyóra utaló nyom.
Körbement az öltözőben, a fénysugarat mindvégig a tükörre irányozta.
Egy ponton a fény egy apró szellőzőablakra vetődött. Patrick letérdelt, és a
zsebéből elővett ceruzát lerakta oda, ahol éppen állt. Aztán elővette a
mobilját. – Diana – mondta, amikor az ügyésznő felvette a telefont. – Ne
engedd, hogy holnap folytatódjon a tárgyalás.

Tudom, hogy szokatlan dolog – mondta Diana másnap reggel a
tárgyalóteremben –, különösen most, hogy az esküdtek már elfoglalták a
helyüket, de szünetet kell kérnem addig, amíg a rendőrségi nyomozónk meg
nem érkezik. Valami új, kisebb jelentőségű fejleményt vizsgál ki az ügyben.
–

– Hívta

telefonon, hogy mikor ér ide? – kérdezte Wagner bíró.

– Többször

is, de hiába.

Patrick nem vette fel a telefont. Ha megtette volna, akkor Diana már
kerekperec megmondta volna neki, hogy megöli, ha előkerül.
Tiltakozom, bíró úr – mondta Jordan. – Mi készen állunk a folytatásra.
Biztos vagyok benne, hogy Ms. Leven majd elénk tárja ezt az állítólagos új
bizonyítékot, amint előkerül – ha egyáltalán előkerül… Addig azonban
szeretnék élni a lehetőségeimmel. Mivel mindenki jelen van, szeretném
bejelenteni, hogy van egy tanúm, aki készen áll a vallomástételre.
–

– Miféle

tanú? – kérdezett vissza Diana. – Már nincs is több tanúja!

Jordan a nőre mosolygott. – Cormier bírónő lánya.

Alex a tárgyalóterem előtt állt, és szorosan fogta Josie kezét. – Hamarabb
vége lesz, mint gondolnád.
Alex tudatában volt a faramuci helyzetnek: hónapokkal ezelőtt keményen
küzdött azért, hogy ő elnökölhesse bíróként ezt a tárgyalást. Akkor úgy
érezte, jogi vonalon nagyobb védelmet tud biztosítani a lányának, mint
amennyi vigaszt tudna nyújtani neki. Nos, most itt van, és Josie mindjárt
belép az arénába, amit Alex jobban ismer bárkinél, mégsem tud semmi
okosat mondani neki, ami segíthetne Josie-n.
Igen, félelmetes lesz. Igen, fájni fog. És ő nem tehet mást, mint hogy
végignézi lánya szenvedését.
Egy törvényszolga lépett hozzájuk. – Bírónő – mondta –, a lánya készen
áll?
Alex megszorította Josie kezét. – Csak mondd el nekik, amit tudsz. –
tanácsolta, és felállt, hogy a másik ajtón ő is bemenjen a tárgyalóterembe.
Mama – szólt utána Josie, mire Alex megfordult. – És mi van, ha az
emberek nem azt akarják hallani, amit mondhatok nekik?
–

Alex mosolyogni próbált. – Mondd el az igazat, nincs vesztenivalód.
Hogy a bizonyítékok kezelésének szabályait betartsa, Jordan átnyújtotta
Josie vallomásának másolatát Dianának. – Mikor íródott ez? – sziszegte az
ügyésznő.
Ezen a hétvégén. Sajnálom – felelte az ügyvéd, de valójában csöppet
sem sajnálta. Josie felé indult, aki kicsinek és sápadtnak tűnt a tanúk
padjában. A haja szorosan hátra volt fogva lófarokban, két kezét az ölében
nyugtatta. Senkire sem nézett, a pad előtti fakorlát mintázatára
összpontosított.
–

– Megmondanád
– Josie
– Hol

a neved?

Cormier.

laksz, Josie?

– Sterlingben,
– Hány

az East Prescott Street 45-ben.

éves vagy?

– Tizenhét.

Jordan lépett még egyet a lány felé, hogy csak Josie hallja, amit mond. –
Látod – mormolta. – Nem fog fájni. – A lányra kacsintott, aztán arra gondolt,
hogy legalább egy nagyon halvány kis mosolyt kaphatott volna tőle.
– Hol

voltál 2007. március hatodikán?

– Iskolában
– És

mi volt az első órád aznap?

– Angol
– És

voltam.

nyelv és irodalom – felelte Josie halkan.

a második?

– Matek.
–A

harmadik?

– Tanulóidőm
– És

volt.

hol töltötted el?

A barátommal együtt… – mondta. – Matt Roystonnal. – Josie
félrenézett, és sebesen pislogni kezdett.
–

– Hol

töltöttétek ezt a harmadik órát?

Kimentünk a büféből. Az öltözőszekrényéhez mentünk, mert nemsokára
kezdődött a harmadik óra.
–

– És

mi történt akkor?

Josie lenézett a kezére. – Nagy zaj támadt. Mindenki futni kezdett. Az
emberek sikoltoztak, lövöldözést emlegettek, meg valakit, akinél fegyver van.
Egy barátunk, Drew Girard mondta meg nekünk, hogy Peter az.
Josie felpillantott, és Peterre nézett. Egy hosszú pillanatig bámult rá,
aztán behunyta a szemét, és elfordította az arcát.
– Tudtad,

hogy mi történik az iskolában?

– Nem.
– Láttál

bárkit lövöldözni?

– Nem.
– Hová

mentél?

A tornaterembe. Átrohantunk rajta, aztán be az öltözőbe. Tudtam, hogy
közeledik felénk, mert hallottam a lövéseket.
–

– És

ki volt még veled, amikor bementél az öltözőbe?

Azt hittem, hogy Drew és Matt, de amikor megfordultam, láttam, hogy
Drew nincs sehol. Őt addigra már lelőtték.
–

– Láttad,

hogy lőtték le Drew-t?

Josie a fejét rázta. – Nem.
– Láttad

Petert, mielőtt beértél volna az öltözőbe?

– Nem.

– Josie eltorzuló arccal megtörölte a szemét.

– Josie

– folytatta Jordan –, azután mi történt?

Aznap, 10 óra 16 perckor
Húzódj le – sziszegte Matt, és akkorát lökött Josie-n, hogy beesett a
pad mögé.
–

Nem volt túl jó a hely a rejtőzködésre, de jó hely ilyen szempontból
egyáltalán nem létezett az öltözőben. Matt azt gondolta, hogy kimásznak a
zuhanyozó ablakán, és már nyitotta is az ablakot, mikor lövéseket hallottak
a tornateremből, és rájöttek, hogy már nincs idejük odavinni a padot, és
ráállva kimászni valahogy a fára. Valójában csapdába kerültek.
Josie kicsire összegömbölyödött, Matt pedig eléguggolt. Josie szíve vadul
vert Matt hátának szorulva, és állandóan elakadt a lélegzete.
Matt hátranyúlt, és megfogta Josie kezét. – Bármi is történik, Jo –
suttogta –, tudd, hogy szerettelek.
Josie sírni kezdett. Meg fog halni, mindnyájan meg fognak halni. Arra a
százféle dologra gondolt, amire még nem volt ideje, pedig hogy szerette
volna: elmenni Ausztráliába, együtt úszni a delfinekkel… Megtanulni a
Bohemian Rhapsody szövegét szóról szóra… Lediplomázni…
Férjhez menni.
Matt ingéhez dörzsölte az arcát, a könnyes szemét, aztán az ajtó
kivágódott. Peter támolygott be, a szeme tűzben égett, a kezében fegyver.
A bal edzőcipőjén ki volt kötődve a fűző, vette észre Josie, aztán azon
döbbent meg, hogy ilyesmi, ilyenkor egyáltalán feltűnik neki… Peter a
pisztolyt Mattre emelte, és akkor Josie önkéntelenül felsikoltott.
Talán a hirtelen zajra, talán az ismerős hangra Peter megriadt, és
lecsúszott a válláról a hátizsákja. Ahogy lepuffant a földre, kiesett a nyitott
zsebéből egy másik pisztoly.
Csúszott egy darabig a padlón, és éppen Josie bal lába mögött állt meg.
Vannak olyan pillanatok az életben, amikor a világ mintegy lelassul –
ilyenkor az ember érzi a csontjai moccanását, az agya zakatolását. Amikor
az ember tudja, hogy bármi történjék is vele ezután, erre a pillanatra örök
életében emlékezni fog, minden egyes apró részletére. Josie látta, ahogy a
karja hátranyúlik, ahogy az ujjai ráfonódnak a fegyver fekete testére.

Kétségbeesett igyekezettel talpra állt, kezében a pisztolyt markolászva,
aztán a fegyvert Peterre emelte.
Matt Josie fedezékében a zuhany felé hátrált. Peter egyenesen tartotta a
pisztolyát, még mindig Mattre célzott, pedig Josie közelebb volt hozzá. –
Josie – szólalt meg –, hadd fejezzem be.
– Lődd

már le, Josie! – mondta Matt. – Bassza meg, lődd már le!

Peter visszahúzott valamit a fegyveren, ezzel a következő golyó kilövésre
készen állt. Josie meredten bámulta, és leutánozta a mozdulatait.
Eszébe villant, ahogy az óvodában játszottak Peterrel – a többi fiú
felkapott valami ágat vagy követ, és azt ordítozta, hogy „Kezeket fel!”,
miközben körbe-körbe rohangált. Ők vajon mire használták az ágakat? Erre
már nem emlékezett.
Josie, az isten szerelmére! – Matt tágra nyílt szemmel kiabált, és dőlt
róla az izzadság. – Ennyire nem lehetsz hülye…!
–

– Ne

beszélj így vele! – ordított rá Peter.

– Fogd

be, te seggfej – mondta Matt. – Azt hiszed, hogy meg fogja kímélni
az életedet? – Matt Josie-hoz fordult. – Mire vársz, lőj már!!
És akkor Josie lőtt.
Ahogy a fegyver elsült, Josie markán, a hüvelyujja tövénél felhorzsolódott
a bőr két helyen. A fegyvert tartó két keze felfelé rándult bénán, és
berezgett az egész karja. A vér feketére festette Matt szürke pólóját. A fiú
egy pillanatig döbbenten állt, tenyerét a gyomrára szorítva. Josie látta, hogy
Matt ajkai az ő nevét formálják, de nem hallott semmit, annyira csengett még
a füle. – Josie? –mondta Matt, aztán összerogyott.
Josie keze vadul reszketett, nem csoda, hogy a fegyver is kiesett belőle.
Mintha most a marka undorodva lökte volna el magától a fegyvert, pedig egy
pillanattal korábban épphogy összenőni látszott a pisztoly markolatával. –
Matt – sikította, és odafutott.
A kezét a sebre nyomta, mert úgy tudta, ezt kell, de Matt megvonaglott,
és felordított a fájdalomtól. A vér már a száján is bugyborékolt, kis
patakokban futott le a nyakán. – Csinálj valamit! – zokogta Josie Peterhez
fordulva. – Segíts!

Peter közelebb lépett, és felemelte a fegyverét. Fejbe lőtte Mattet.
Josie szörnyülködve hátrált, el mindkettőjüktől. Ő nem ezt akarta… ezt
nem akarhatta…
Peterre bámult, és rájött azonnal, pedig nem is gondolkodott rajta, hogy
Peter mit érzett, miközben a hátizsákkal és a fegyvereivel végigment az
iskolán. Itt mindenki valamilyen szerepet játszott: a vadbarmot, az eszest, a
szépséget, a szörnyeteget. Peter azt tette, amiről mindnyájan álmodtak:
hogy egyszer az életben, legalább tizenkilenc percig senki sem tehet-szólhat
ellene, és senki nem bírálhatja azért, amit tesz.
Ne mondd el… – suttogta Peter, és Josie tudta, hogy érti: kiutat kínál
neki, afféle vérszövetséget, hallgatási fogadalmat. Nem tárom fel a titkodat,
ha te se az enyémet.
–

Josie akkor lassan bólintott, aztán elsötétült előtte minden.

Egy ember élete szerintem olyan, mint egy DVD. Megnézheted a
filmet, mint mindenki más, de választhatod a rendezői változatot is
– azt, ahogy a készítője akarta láttatni veled az egészet, mielőtt
még beleugattak volna, meg közbejött volna ezer és egy dolog.

Vannak választható menüpontok is a DVD-n, úgyhogy kezdheted
akár a jó részeknél is, ha nem akarod a rosszakat végignézni. Az
életet mérheted vagy a túlélt, megúszott dolgok számával, vagy
azokkal a percekkel, amikor megakadtál.

Talán, az élet mégiscsak leginkább azokra a hülye biztonsági
kamerás felvételekre hasonlít, amelyeken minden egyenletesen
szürke, és mindig ugyanazt látod, akárhogy is bámulod. És mivel
végtelenített a felvétel, mindig ugyanaz következik újra meg
újra…

Öt hónappal később
Alex a széksorokban ülő, felugráló, zajongó emberek között furakodva
próbált előrejutni. A Josie vallomásától felbolydult tömegben valahol ott
voltak Roystonék is, akik most tudták meg, hogy a fiukat az ő lánya lőtte le,
de most nem ezzel törődött. Csak Josie-t látta a tanúk padjának
csapdájában, és Alex az őt a lányától elválasztó korláthoz igyekezett, hogy
átlépje. A francba, ő mégiscsak bíró – be kell hogy engedjék oda. A két
törvényszolga azonban határozottan visszatartotta.
Wagner a kalapácsát csapkodta, de senki sem figyelt oda. – Tizenöt perc
szünetet tartunk – rendelte el, és miközben egy őr kivezette Petert a hátsó
ajtón, Josie-hoz fordult. – Fiatal hölgy – mondta neki – ne felejtse el, még
eskü alatt áll!
Alex nézte, ahogy Josie-t is kikísérik egy másik ajtón, és utánakiabált.
Ekkor megjelent mellette Eleanor. A titkárnője megfogta a karját. – Bírónő,
jöjjön velem! Itt most nem biztonságos önnek.
Alex felnőtt életében most először engedte, hogy vezessék.

Patrick akkor érkezett a bíróságra, amikor éppen kitört a botrány a
tárgyalóteremben. Látta Josie-t a tanúk padjában keservesen sírni. Látta
Wagner bíró hiábavaló küzdelmét, hogy helyreállítsa a rendet, de leginkább
Alexet figyelte, aki makacsul próbált odajutni a lányához.
A legszívesebben akkor és ott előhúzta volna a pisztolyát, hogy ebben
segítsen neki.
Mire átküzdötte magát a széksorok közé kiáramló emberek tömegén, Alex
már nem volt ott. Egy villanásra látta, ahogy a nő alakja eltűnik a bírói
pulpitus mögötti ajtó résében. Patrick átugrotta a korlátot, de közben valaki
megrántotta az ingujját. Ingerülten odapillantott, és Diana Levent látta maga
mellett.
– Mi

a fene folyik itt? – kérdezte az ügyésznőtől.

– Először

te jössz.

Patrick felsóhajtott. – A Sterling High-ban töltöttem az éjszakát, hogy
ellenőrizzem Josie vallomását. Nem volt logikus: ha Matt lőtt volna Peterre,
akkor a mögötte lévő falon láttuk volna a nyomát. Feltételeztem, hogy
megint hazudik, vagyis hogy Peter lőtt Matt-re minden külön provokáció
nélkül. Amikor megtaláltam ennek az első golyónak a nyomát, lézerrel
megnéztem, hogy hová pattanhatott el. Akkor megértettem, hogy első
körben miért nem találtuk meg – benyúlt a zsebébe, és elővett egy zacskót
egy golyóval. – A tűzoltók segítettek kikaparni a zuhanyozó ablaka mögötti
juharfából. Elvittem azonnal a laborba tesztelésre – és ott álltam a hátuk
mögött mindvégig a korbáccsal, hogy azonnal csinálják meg. Kiderült:
nemcsak hogy a B fegyverből származik a golyó, de van rajta szövet- és
vérmaradék is, ami megegyezik Matt Roystonéval. A lényeg, hogy ha az
ember visszafelé nézi a golyó útját, tehát a fától visszalövi a lézert a
csempére, ahol a golyó megpattant, és megnézi, honnan lőtték ki, akkor
egészen máshová jut, mint ahol Peter állt. A golyó…
Az ügyésznő fáradtan sóhajtott. – Josie most vallotta be, hogy lelőtte
Matt Roystont.
Nos – mondta Patrick, és átadta a zacskót Dianának –, végre az igazat
mondja.
–

Jordan arccal a fogda rácsának dőlt. – Te elfelejtetted ezt a kis apróságot
elmondani nekem?
– Nem

– mondta Peter.

Jordan megfordult. – Tudod, ha ezt a legelején elmondod, akkor egész
másképpen alakulhatott volna az ügyed.
Peter a priccsen hevert, két keze a tarkója mögött. Jordan
megrökönyödésére mosolygott. – Ő akkor újra a barátom volt –
magyarázta. – Az ember nem szegi meg a barátjának tett ígéretét.
Alex a sötét tárgyalóban ült, ahová általában a szünetekben szokták
behozni a vádlottakat. Ráébredt, hogy már az ő lánya is az… Lesz egy újabb
tárgyalás, melynek központjában Josie áll majd.
– Miért…?

– kérdezte a lányát.

Josie profilja mint árnykép, ahogy jött a válasz a lányától: – Mert azt
mondtad, hogy mondjam el az igazat.
– És

mi az igazság?

Szerettem Mattet. És gyűlöltem. És gyűlöltem magamat, amiért
szerettem, de ha nem vele voltam, akkor nem voltam senki.
–

– Nem

értem…

Hogy is érthetnéd? Te tökéletes vagy – Josie megrázta a fejét. – Mi,
többiek, mind olyanok vagyunk, mint Peter. Csak néhányunk jobban titkolja.
Mi a különbség aközött, hogy egész életedben igyekszel láthatatlan maradni,
vagy pedig megjátszod, hogy az vagy, akinek a többiek látni akarnak? Így is,
úgy is tettetés az egész…
–

Alex visszagondolt, hány partin vett részt, ahol mindig ezt a kérdést tették
fel neki először: „Te mivel foglalkozol?” Mintha ez elég volna ahhoz, hogy
meghatározd, kicsoda a másik ember. Soha senki se kérdezte, hogy
valójában ki, mert az olyan illékony dolog, változik időről időre. Lehetsz bíró,
anya vagy álmodozó. Lehetsz szerencsétlen magányos, lehetsz nagy
stratéga vagy mélabús pesszimista. Lehetsz áldozat, de akár agresszor is.
Lehetsz szülő, de akár gyerek is. Egy nap megsebeznek, másnap te vagy,
aki gyógyítasz.
Nem vagyok tökéletes, gondolta Alex, s ez volt az első komoly lépés, amit
a tökéletesség elérése felé megtett.
Mi fog történni velem? – kérdezte Josie. Ugyanezt kérdezte egy nappal
korábban is, amikor Alex úgy vélte, hogy módjában van válaszolni. Mert tud.
–

– Mi

fog történni velünk…? – helyesbített Alex.

Kis mosoly suhant át Josie arcán, de már el is tűnt. – Én kérdeztem
először.
Ekkor a tárgyaló ajtaja kinyílt, és az elkövetkező bizonytalanságok
ígéretével beömlött a fény a folyosóról. Alex a lánya kezéért nyúlt, és mély
lélegzetet vett. – Menjünk, és meglátjuk.

Petert nyolcrendbeli szándékos gyilkosságban és két rendbeli
emberölésben találta bűnösnek az esküdtszék. Az esküdtek úgy vélekedtek,

hogy Matt Royston és Courtney Ignatio esetében nem előre kitervelt,
tudatos akcióról volt szó, hanem provokációra adott reakcióról.
Miután az esküdtszék átadta a bírónak a közösen meghozott döntést,
Jordan bement Peterhez a fogdába. Csak addig marad a megyei börtönben,
amíg sor nem kerül az ítélethozatalra, aztán majd átviszik a concordi állami
börtönbe. Amit aligha fog élve elhagyni, hiszen egymás után le kell töltenie a
nyolc gyilkosságért kiszabott büntetést.
– Jól

vagy? – kérdezte Jordan, és Peter vállára tette a kezét.

– Megvagyok

– vonta meg a vállát Peter. – Valahogy erre számítottam…

De mégiscsak hallottak téged is! Ezért döntöttek úgy, hogy két esetben
emberölésre módosítanak szándékos gyilkosság helyett.
–

Azt hiszem, meg kell köszönnöm a fáradozást, hogy legalább
megpróbáltad… – Peter féloldalasan mosolygott. – Legyen szép az életed.
–

Meg foglak látogatni – mondta Jordan –, ahányszor csak Concordban
járok.
–

Jordan szemügyre vette Petert. Az utóbbi hat hónapban, amióta ezt az
ügyet rábízták, az ügyfele felnőtt lett. Olyan magas is volt, mint Jordan.
Talán súlyra is több volt egy kicsit az ügyvédnél. Mélyebb lett a hangja, és
halvány borosta árnyékolta az állát. Jordan elcsodálkozott, hogy ezt eddig
észre sem vette.
Nos hát szólalt – meg Jordan végül –, sajnálom, hogy nem úgy alakult,
ahogy reméltem.
–

– Én

is.

Peter kezet nyújtott, Jordan azonban kézfogás helyett átölelte. – Vigyázz
magadra.
Elindult kifelé, de Peter utánaszólt. A kezében tartotta a szemüveget,
amelyet az ügyvéd vitt be neki, hogy a tárgyaláson hordja. – Ez a tiéd –
mondta.
– Tartsd

csak meg, te inkább tudod használni.

Peter becsúsztatta a szemüveget Jordan zakójának mellső zsebébe. –
Szeretnék arra gondolni, hogy nálad van. Én meg úgysem akarok

igazándiból túl sokat látni…
Jordan bólintott. Kiment a cellából, és elköszönt az őröktől is. Aztán az
előcsarnok felé vette az irányt, ahol Selena várta.
Ahogy Selena közeledett feléje, Jordan felrakta a szemüveget. – Mit
csinálsz? – kérdezte a felesége.
– Tetszik…
– De

hát tökéletes a látásod! – ellenkezett Selena.

Jordan figyelte, ahogy a látóterét a széleken meggörbítik a lencsék, ezért
kissé óvatosabban kellett mozognia. – Nem mindig… – felelte.

A tárgyalás utáni hetekben Lewis a számokkal kötötte le magát. Csinált
egy előzetes kutatást, aztán a megállapításait bevitte a STATA
elemzőprogramba, hogy lássa, milyen mintázatot ad ki a számítógép. És –
ez volt benne az érdekes – semmi köze nem volt az egésznek a
boldogsághoz. A boldogság kutatása helyett azt kezdte kutatni, hogy ott,
ahol iskolai lövöldözés zajlott le, mi a hatás a jelenre: hogy egy erőszakos
cselekedet önmagában vajon befolyásolja-e például a gazdasági stabilitást.
Más szóval: ha egyszer a szőnyeget kirántják alólad, újra talpra tudsz-e
állni?
Megint tanított a Sterling College-ban, az üzleti élet alapjait oktatta. A
tanítás csak szeptember végén, nemrégen kezdődött, és Lewis úgy találta,
hogy könnyedén beilleszkedik az óraadás szokványos körforgásába. Amikor
a keynes-i modellekről vagy a gazdasági versenyről és annak eszközeiről
beszélt, annyira rutinosan csinálta, annyira könnyen ment, hogy szinte elhitte
önmagának, hogy ez egy ugyanolyan elsőéves alapozó kurzus, mint amit az
előtt is csinált, mielőtt Petert letartóztatták volna.
Lewis úgy tanított, hogy le-föl sétálgatott a padsorok között az előadóban
– most már muszáj volt, mert amióta van WiFi, a diákok külön csatlakozás
nélkül is tudták használni a laptopjaikat online üzemmódban – például
pókerezésre vagy közvetlen üzenetküldésre –, amíg ő előadott. Ezért
vándorolt el egészen a hátsó sorban ülőkig. Két fociösztöndíjas adogatott
egymásnak egy biciklispalackot, s felváltva nyomkodták, mire a víz ívesen
spriccelt belőle egy másik fiú nyakába. A két sorral előttük ülő hátrafordult,

hogy lássa, kitől jön az áldás, de addigra a nagymenő nagyfiúk már javában a
diagramot bámulták a vetítőn ártatlan képpel.
– Nos

hát – mondta Lewis ki sem esve a ritmusból –, ki tudja megmondani,
hogy mi történik, ha az ár a diagram A-pontját meghaladva növekszik? –
közben kikapta a palackot az egyik baromarcú kezéből. – Köszönöm, Mr.
Graves. Éppen megszomjaztam.
A két sorral előbb ülő fiú keze nyílvesszőként lökődött a magasba, és
Lewis bólintással megadta neki a szót. – Senki nem akarná megvenni az árut
ennyiért – mondta. – Akkor leesik a kereslet, és ez azt jelenti, hogy
csökkenteniük kell az árat, különben az egész raktárkészlet a nyakukon
marad.
–

Kitűnő – mondta Lewis, és felpillantott az órára. – Rendben, srácok,
hétfőn vesszük a Mankiw következő fejezetét. És ne lepődjenek meg, ha
lesz egy meglepetés-kvíz.
–

– Ha

megmondja, hogy lesz, akkor nem lesz meglepetés – szögezte le egy

lány.
Lewis mosolygott. – Hoppá…
Megállt a fiú mellett, aki a jó választ adta. Éppen a jegyzetfüzetét nyomta
be a hátizsákjába, ami már úgy tele volt, hogy nem tudta behúzni rajta a
cipzárt. A haja túl hosszú volt, a pólóján Einstein képe. – Szépen dolgozott
ma.
Köszönöm – a fiú a másik lábára állt, és Lewis látta rajta, hogy nem
tudja, mit mondjon még. Aztán a fiú kezet nyújtott. – Ööö, örülök, hogy
találkoztunk. Illetve, már láttuk egymást az órán, de személyesen még
nem… vagyis…
–

– Értem.
– Peter.

Mi is a neve?
Peter Grantörd.

Lewis már nyitotta a száját, de aztán csak megcsóválta a fejét.
Tessék? – a fiú lehajtotta a fejét. – Csak azt hittem, hogy akar valami
fontosat mondani.
–

Lewis ránézett erre a Peterre, aki görnyedt vállakkal állt előtte, mintha
kicsire akarná összehúzni magát, mert azt hiszi, nem érdemel túl sok helyet
a világból. Azt az ismerős, kalapácsütésszerű fájdalmat érezte a
mellkasában, amelyet mindig érzett, valahányszor Peterre gondolt, meg arra,
hogy a fia az egész életét a börtönben fogja elvesztegetni. Bárcsak több
időt töltött volna azzal, hogy Petert figyeli, amikor Peter még a szeme előtt
volt, mert most már be kell érnie a töredékes emlékekkel, vagy – ami még
rosszabb – mások arcában kell a fia arcát kutatnia.
Lewis magába mélyedt, és elővarázsolt valahonnan nagyon mélyről egy
mosolyt, amit akkorra tartogatott, amikor semmi, de semmi oka nincs a
boldogságra. – Fontos volt – mondta. – Emlékeztetsz valakire, akit
ismertem.

Lacy három hétig gyűjtötte a bátorságot, hogy bemenjen Peter szobájába.
Most, hogy az ítélet megszületett – és tudja, hogy Peter már sohasem jöhet
haza –, nincs értelme úgy tartogatni ezt a szobát, ahogy eddig:
szentélyként, az optimizmus fellegváraként.
Leült Peter ágyára, és az arcához emelte a párnáját. Még Peter-szaga
volt. Lacy eltűnődött, hogy vajon mennyi idő kell, hogy ez is elillanjon örökre.
Szétnézett a szobában, szemügyre vette a megmaradt néhány könyvet, amit
nem kobozott el a rendőrség. Kinyitotta az éjjeliszekrény fiókját, és
megtapintotta a benne heverő könyvjelző selymét, egy kis tűzőgép
fémfogait. Volt még ott egy üres hasú, elemeitől megfosztott tévétávkapcsoló, és egy nagyító. Meg egy pakli ősrégi Pokémon-kártya egy pakli
bűvészkártya, és egy kulcstartóra fűzött pendrive.
Lacy ölébe vette a dobozt, amit a pincéből hozott fel, és mindent szépen
belerakott. Ez itt egy tetthely – s ő most megtekinti a hátrahagyott
tárgyakat, amelyekből megrajzolhatja a keresett, ismeretlen figura alakját.
Összehajtotta a takarót, aztán a lepedőt, és levette a párnáról a huzatot.
Hirtelen eszébe jutott, hogy minap a vacsoránál Lewis azt találta mondani,
hogy tízezer dollárért le lehet romboltatni egy házat óriási vasgolyóval.
Mennyivel egyszerűbb lerombolni valamit, mint felépíteni – egy órába sem
telne, és Peter szobája úgy festene, mintha Peter sose élt volna benne.
Amikor már minden holmi szép rendben sorakozott, Lacy visszaült az
ágyra, és körbepillantott a csupasz falakon – ahol a poszterek voltak, ott

kissé élénkebb a fal színe. Végighúzta az ujját Peter matracának zsinóros
szegélyén, és arra gondolt, hogy vajon mennyi ideig gondol még úgy erre a
szobára, mint ami Peteré?
A szeretet állítólag hegyeket mozgat meg, állítólag ez forgatja a világot, és
ezen kívül más nem is kell nekünk, ahogy a Beatles mondja… De valahogy a
részletekbe menően már nem igaz mindez: hiszen nem tud megmenteni
egyetlen gyermeket sem – se azokat, akik aznap gyanútlanul mentek be a
Sterling High-ba, se Josie Cormiert, Petert meg aztán a legkevésbé. Akkor
hát – mi a recept? Szeretet, és hozzá egy kis józan ész? Vagy szerencse?
Remény? Megbocsátás?
Hirtelen Lacynek eszébe jutott, hogy Alex Cormier valami olyasmit
mondott neki a tárgyalás során, hogy addig létezik valami, amíg van valaki,
aki emlékszik rá.
Peterre mindenki a tizenkilenc perc alapján fog emlékezni, de mi van a
többi kilencmillió perccel? Lacynek kell ezeket megőriznie, mert Peter csak
így maradhat meg az élők között. Minden egyes olyan emlék mellé,
amelyben golyó süvít és sikoltás harsan, száz másikat tesz le: ahogy kicsi
fiúként játszik, vagy ahogy először biciklizik, vagy ahogy leinteget egy
játékvár tetejéről. Egy puszi, egy anyák napjára rajzolt képeslap. Vagy a
hamis danolászása a zuhany alatt. Ezeket a pillanatokat majd szépen
összefűzi, e pillanatokban az ő gyermeke is éppen úgy normális volt, mint a
többieké. Az emlékeknek ezt az értékes gyöngysorát viselni fogja
mindennap, az élete végéig. Mert ha elveszítené, akkor a fiú, akit szeretett,
akit nevelgetett, és ismert, tényleg örökre elmegy.
Lacy ekkor újra megágyazott. Szépen leterítette az ágytakarót,
eligazgatta a sarkokat, megpaskolta a párnákat. Visszatette a polcra a
könyveket, és a játékokat, apróságokat ismét elhelyezte az éjjeliszekrény
fiókjában. Legvégül kihajtogatta a posztereket, és feltette őket a falra, oda,
ahol voltak. Még arra is ügyelt, hogy a rajzszögeket ugyanabba a kis lyukba
dugja vissza. Így talán nem csinál még több kárt…

Pontosan egy hónappal a letartóztatása után este a fényeket takarékra
kapcsolták, mint mindig, és az őrök utolsó körsétájukat rótták odakint. Peter
ekkor lenyúlt fektében, és levette a jobb lábáról a zoknit. Oldalára fordult az

alsó priccsen, a fal felé. Betömte a zoknit a szájába, és olyan mélyre nyomta
le a torkán, ahogy csak bírta.
Amikor már nehezen lélegzett, álomkép jelent meg a szeme előtt.
Tizennyolc éves volt, mégis az első óvodai napjára készült éppen. Vitte a
hátizsákját és a supermanes uzsonnásdobozát. A narancssárga iskolabusz
begördült a megállóba, nagy szusszanással megállt, és eltátotta a száját.
Peter felment a lépcsőn, és a busz túlsó vége felé fordult. Nem látott rajta
senkit, egyedül volt. A végébe ballagott, ott leült a vészkijárat mellé. Az
uzsonnásdobozát lerakta maga mellé, és kipillantott a hátsó ablakon. Olyan
nagy fényesség volt odakint, mintha maga a nap üldözné őket végig az
autópályán.
Mindjárt megérkezünk – szólalt meg egy hang, mire Peter megfordult, a
vezetőülés felé nézett. Ám ahogy utasok sem voltak a buszon, éppúgy a
vezetőülésben sem látott senkit.
–

És a különös az volt, hogy most, az álmában, Peter egyáltalán nem félt.
Tudta, hogy pontosan arrafelé halad, amerre menni akar.

2008. március 06.
A Sterling High-ra rá sem lehetett ismerni. Húztak rá egy új, zöld fémtetőt,
az épület előtt friss fű sarjadt, és hátul két emelet magas üvegátriumot
építettek. A téglafalon egy táblácska hirdette: „Ki itt betérsz, biztonságra
lelsz.”
A mindazok emléke előtti tisztelgés, akik itt haltak meg egy évvel ezelőtt,
csak később fog kezdődni, de mivel Patrick részt vett az iskola új biztonsági
rendszerének kialakításában, becsempészhette Alexet egy előzetes sétára.
Odabent nem voltak öltözőszekrények, csak dobozszerűen osztott, nyitott
polcrendszer, ami semmit sem rejtett el szem elől. A diákok órán voltak, csak
egy-két tanár sietett át az előcsarnokon. A nyakukban névtábla, akárcsak a
diákoknak. Alex ezt nem egészen értette – a fenyegetés mindig is belülről
jön, sosem külső behatoló révén, de Patrick azt mondta, hogy az emberek
így érzik magukat biztonságban, és ez már fél siker.
Alex telefonja megszólalt, Patrick felsóhajtott. – Azt hittem, mondtad
nekik, hogy…
Mondtam – felelte Alex, és felcsapta a telefon fedelét. A Grafton megyei
kirendelt védői hivatal titkárnője litániát zúdított a nyakába az éppen aktuális
miniválságokról. – Hagyja abba – vágott közbe Alex. – Elfelejtette?
Mondtam, hogy ma kimaradok a harcokból!
–

Alex lemondott bírói posztjáról. Josie-t elítélték gyilkosságban való
bűnrészességért, amit be is vallott, és ötévi börtönbüntetést kapott. Ezután,
ha kiskorú bűnügyében kellett Alexnek ítélkeznie, nem tudott pártatlan
maradni. Bíróként a precedensre ugyan építhetett volna, de anyaként
mégsem a tények számítottak – csak az érzések. A visszalépést kirendelt
védői gyökereihez nem csupán természetesnek, de jólesőnek is érezte. Most
először tapasztalta meg a saját bőrén, amit az ügyfelei éreznek. Mindig meg
is látogatta őket, valahányszor a lányához ment a női börtönbe.
A vádlottak szerették, mert nem viselkedett kioktatóan, leereszkedően
velük, és mert mindig megmondta az igazat az esélyeikről. Tudhatták, hogy
Alex Cormier azt mondja, amit gondol.

Patrick odavezette, ahol korábban a hátsó lépcső volt. Most egy hatalmas
üvegház emelkedett itt, és azt a helyet is magában foglalta, ahol valaha a
tornaterem és az öltöző volt.
Kiláttak az udvarra, ahol a sportpályán éppen tornaóra folyt. Fociztak,
kihasználva a korai tavaszt, a hóolvadást. Idebent, a magas
üvegépítményben faasztalok álltak nyersfa székekkel, hogy a diákok
leülhessenek beszélgetni, olvasni vagy uzsonnázni. Néhány diák ücsörgött
most csak itt, a geometria-dolgozatra készültek. Sustorgásuk úgy szállt föl a
magas üvegmennyezet felé, mint a füst: metszéspont… szerkesztés…
sokszög… végpont…
Az átrium egyik oldalánál, az üvegfal előtt tíz fehér szék állt, ezeknek a
többi ülőalkalmatosságtól eltérően háttámlájuk is volt. Csak alaposabb
szemrevételezés után tűnhetett fel bárkinek is, hogy ezeket nemcsak úgy
otthagyták, hanem a padlóhoz csavarozták őket. Nem szigorú sorban álltak,
és egymástól nem is egyenlő távolságra. Nem volt rajtuk névtábla, mégis
mindenki tudta, hogy miért vannak ott.
Patrick Alex háta mögé lépett, és átfogta a derekát. – Már majdnem annyi
idő van – mondta, és Alex bólintott.
Ahogy Alex egy üres szék után nyúlt, és vonszolni kezdte az üvegfal felé,
Patrick kivette a kezéből. – Az isten szerelmére, Patrick – mormolta Alex –,
csak terhes vagyok, nem halálos beteg.
Ez is meglepetésként érte őket. A babát májusra várták. Alex megpróbált
nem gondolni arra, hogy talán ez a gyerek a kárpótlás a lányáért, aki az
elkövetkezendő négy évben börtönben lesz. Inkább arra gondolt, hogy ez a
kis lény fogja megmenteni valamennyiüket.
Patrick is leült Alex mellé egy székre, és Alex megint az órájára nézett: 10
óra 2 perc…
Alex mély lélegzetet vett. – Már nem lehet ugyanúgy gondolni rá…
– Tudom

– mondta Patrick.

– Gondolod,

hogy ez jó ötlet volt?

A férfi gondolkozott egy kicsit. – Szerintem muszáj volt… – mondta.

Alex észrevette, hogy a juharfát, amely a második emeleti öltöző előtt állt,
nem vágták ki az átrium építésekor. Innen nem látszott a lyuk, amelyet akkor
vájtak a törzsbe, amikor a golyót vették ki. A fa hatalmasnak látszott,
göcsörtös törzzsel, és csavaros ágakkal. Talán már az iskola építése előtt is
itt állt. Talán már akkor is, amikor Sterling városát megalapították…
10 óra 9 perc.
Patrick keze Alex ölbe ejtett kezét kereste. A nő a kinti focimeccset nézte.
A csapatok ordítóan egyenlőtlenek voltak – a már kamaszodó nagyobbak
játszottak egy még apró, vékony fiúkból álló csapattal. A nagyok csatára
legázolta a kicsik védőjét, és a labdát iszonyú erővel bevágta a hálóba.
Mi minden történt, gondolta Alex, és mégsem változott semmi sem. Megint
az órájára pillantott: 10:13.
Persze az utolsó percek voltak a legnehezebbek. Alex önkéntelenül felállt,
tenyerét az üvegfalnak nyomta. Érezte, hogy a baba rugdal a hasában,
mintha válaszolna az ő elsötétült szívhangjaira. 10:16. 10:17.
A csatár visszament oda, ahol a legázolt védő hevert, és a kezét
nyújtotta, hogy fölsegítse a kisebbiket. Együtt sétáltak vissza
középkezdéshez, de hogy mit mondtak egymásnak, Alex nem hallhatta.
Az óra a 19-es számra ugrott.
Alex megint felpillantott a juharfára. A nedv még folyt a sérült törzsből. Pár
hét múlva vörös árnyalatot öltenek az ágak. Aztán megjelennek a rügyek.
Kihajtanak az első levelek.
Alex megfogta Patrick kezét. Némán mentek ki az üvegátriumból, keresztül
a folyosón, a tárolók négyszögei előtt. Végigmentek az előcsarnokon, és
átlepték a főbejárat küszöbét saját korábbi lépteik nyomán – visszafelé.

A szerző köszönetnyilvánítása
Tudom, sokan felkapják a fejüket: elsőként annak a férfinak mondok
köszönetet, akivel a ház háta mögötti farakásra lövöldöztünk együtt: Frank
Moran kapitánytól tanultam meg puskával lőni. Kollégájának, Michael Evans
főhadnagynak is hálával tartozom a sok-sok, fegyverekkel kapcsolatos
információért, Nick Giaccone rendőrfőnököt pedig az utolsó pillanatban
árasztottam el nyomozással, letartóztatással és más, rendőrséggel
kapcsolatos kérdésekkel. Claire Demarais nyomozó királynői koronát
érdemelne
igazságügyi
orvosszakértői
szaktudásáért,
továbbá
fáradhatatlanságáért, amellyel Patricket kalauzolta a hihetetlen méretű
bűnügyi helyszínen. Szerencsés vagyok, mert a barátaim között és a
családomban sokan vannak, akik szakterületük alapos ismerői, és meg is
osztották velem tudásukat, élményeiket, vagy bírálatukkal segítettek: Jane
Picoult, Dr. David Toub, Wyatt Fox, Chris Keating, Suzanne Serat, Doug
Fagen, Janine Scheiner, Conrad Farnham, Chris és Karen van Leer.
Köszönet Guenther Frankensteinnek, amiért családja nagylelkűen
hozzájárult a hanove-i Howe Könyvtár gyarapításához, és azért is, mert
engedélyezte csodás nevének használatát. Glen Libby türelmesen
válaszolgatott a Grafton megyei börtönben zajló életet firtató kérdéseimre;
Ray Fleer, a Jefferson megyei seriffhivatal helyettes vezetője pedig
dokumentumokkal és információval látott el a Columbine középiskolai
lövöldözésről.
Doug
Irwin
megtanította
nekem
a
boldogság
közgazdaságtanát, Kyle van Leer, Axel Hansen és Luke Hansen okítottak
számítógépes ismeretekre, Ellen Irwintól pedig a népszerűségi kördiagram
ötletét kaptam. Mint mindig, örök hálám az Atria Kiadó csapatának. Az ő
munkájuk révén sokkal jobbnak tűnök, mint vagyok valójában: Carolyn Reidy,
David Brown, Alyson Mazzarelli, Christine DuPlessis, Gary Urda, Jeanne
Lee, Lisa Keim, Sarah Branham és a fáradhatatlan Jodi Lipper. Judith
Currnek külön köszönöm, hogy úgy zengi rólam a dicshimnuszokat, hogy
szinte levegőt sem vesz. Camille McDuffie-nak pedig nem kevesebbért
tartozom hálával, mint hogy márkanévvé tette a nevemet. Laura Grossra
emelem Highland whiskyvel töltött poharamat, mert nélküle el sem tudnám
képzelni a munkámat. Emily Bestler – nos, Te lapozz egyet…! Főhajtással
tartozom Jennifer Sargent bírónőnek, aki nélkül Alex figurája nem jöhetett
volna létre. Jennifer Sternick pedig az én privát ügyészem – Te az egyik
legokosabb nő vagy, akivel életemben találkoztam, és annyira
szórakoztatóvá teszed a munkát mindkettőnk számára (éljen soká King

Wah!), hogy magadra vess, ha újra meg újra felkérlek, hogy segíts. És mint
mindig, köszönet a gyermekeimnek – Kyle-nak, Jake-nek és Sammynek –,
akik mindig eszembe juttatják, mi igazán fontos az életben, és férjemnek,
Timnek – miatta tarthatom magam a világ legszerencsésebb asszonyának.
Végül, de nem utolsósorban hálás vagyok annak a sok embernek, akik e
könyv lelkét adták: az amerikai iskolai mészárlások túlélőinek, akik érzéseiket
megosztották velem, név szerint: Betsy Bicknase, Denna O'Connell, Linda
Liebl és a lenyűgöző Kevin Braun – köszönöm, hogy volt bátorságuk újra
szembesülni az emlékeikkel, és köszönöm a nagylelkűséget, amellyel
hozzájárultak érzelmeik könyvbe foglalásához. Legvégül emlékezzünk meg
mindarról a sok ezernyi gyerekről, akik egy kicsit mások, kissé riadt
tekintettel járnak ebben a világban, és kevésbé népszerűek, mint társaik: ez
a könyv róluk és nekik szól.

